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1. FUNDAMENTACIÓN E FINALIDADES.  

 

A Constitución Española establece como obxectivo básico da educación o pleno 

desenvolvemento da personalidade humana no respecto aos principios democráticos de 

convivencia e aos dereitos e liberdades fundamentais. Dentro deste contexto a 

Comunidade Educativa do CEIP Manuel Sueiro pretende que con este Regulamento 

dotarse dun instrumento capaz de favorecer:  

1. A participación de todos/as na tarefa común do ensino e educación dos 

alumnos/ as.  

2. Un clima de solidariedade que posibilite a actuación conxunta de toda a 

Comunidade Educativa do CEIP Manuel Sueiro na consecución das finalidades educativas 

do Centro.  

3. A adquisición de hábitos de convivencia e respecto mutuo. É pois este 

Regulamento algo máis que unha mera norma executiva, ao incorporarse esa dimensión 

ideolóxica que lle proporciona o seu auténtico sentido. As previsións contidas no seu 

articulado responden á normativa actualmente vixente e á necesidade de dispoñer de 

normas internas para unha adecuada convivencia no noso centro educativo.  

 Este regulamento é de aplicación no CEIP Manuel Sueiro e por el rexeranse, en 

canto a organización e funcionamento, o alumnado, profesorado, pais e nais e persoal de 

administración e servizos que o integran.  

 O presente Regulamento De Organización e Funcionamento, recolle o conxunto 

de normas que regulan a convivencia e establece a estrutura organizativa da Comunidade 

Educativa do CEIP Manuel Sueiro, dentro do marco xurídico vixente.  

 Este NOF é peza fundamental no Plan de Centro, xunto ao Proxecto Educativo e 

o Proxecto de Xestión.  

 Procédese durante o curso 2017/2018 á revisión do Plan de Convivencia e a 

revisión e actualización do NOF, en concordancia aos cambios que tiveron lugar no noso 

centro e ás propostas do actual Equipo Directivo o cal toma posesión o 01/07/2017. 
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1.1. Fundamentación.    

 

O presente Regulamento elaborouse conforme ao estipulado na normativa vixente 

no artigo 124 da LOE e a normativa que se cita a continuación.  

Sen menoscabo do anteriormente expresado, a elaboración do noso Plan Educativo 

axústase ás seguintes normativas:  

1. Lei Orgánica 8/1985 do 3 de xullo, Reguladora do Dereito á Educación. (BOE. 

04/07/1985) 

2. Lei Orgánica 2/2006 do 3 de maio de Educación (BOE.04/05/06 ).  

3. Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa. 

(BOE. 10/12/2013)  

4. Lei 4/2011, do 30 de xuño de convivencia e participación da comunidade 

educativa. (DOG. 15/07/2011) 

5. Lei 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade de trato e a non discriminación de 

lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia. (BOE. 

26/05/2015) 

6. Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das 

administracións públicas. (BOE. 02/10/2015) 

7. Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público. (BOE. 

02/10/2015) 

8. Real Decreto 1720/2007, do 27 de decembro, polo que se aproba o 

Regulamento de desenvolvemento da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de 

decembro, de protección de datos de carácter persoal. (BOE. 19/01/2008) 

9. Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de 

xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de 

convivencia escolar. (DOG. 27/01/2015) 
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10. DECRETO 374/1996, do 17 de outubro, polo que se aproba o Regulamento 

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

(DOG. 21/10/1996)  

11. ORDE do 22 de xullo de 1997 pola que se regulan determinados aspectos de 

organización e funcionamento das escolas de educación infantil, dos colexios de 

educación primaria e dos colexios de educación infantil e primaria dependentes 

da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. (DOG.02/09/1997).  

 

Normativa onde se recollen as normas de organización e funcionamento que 

faciliten a consecución dun clima adecuado para manter un ambiente de respecto, 

confianza e colaboración. Todos os comezos de curso darase información do NOF e de 

cantas novidades recóllanse e estará a disposición de toda a Comunidade Educativa na 

Dirección do Centro.  

       

1.2. Finalidades do NOF.   

 

Este Regulamento ten por obxecto regular a organización e funcionamento do CEIP 

Manuel Sueiro e promover a participación de toda a Comunidade Educativa: alumnado, 

profesorado, pais e nais e persoal de administración e servizos.  

Entre as finalidades do NOF cabe sinalar:  

1. Establecer as medidas precisas que desenvolvan as capacidades de relación 

óptimas na Comunidade Educativa.  

2. Propiciar fórmulas organizativas adecuadas ao Proxecto Educativo.  

3. Activar os mecanismos necesarios para dar respostas ás esixencias de 

funcionamento do Centro.  
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1.3. Principios.    

  

A organización e funcionamento do CEIP Manuel Sueiro responde aos seguintes 

principios: 

1. O respecto á Constitución Española e ao Estatuto de Autonomía de Galicia.  

2.  Coherencia respecto ao Proxecto Educativo do Centro.  

3. A participación dos diferentes sectores da Comunidade Educativa, nun marco de 

tolerancia e respecto.  

4. Consenso na aprobación do seu articulado. 

5. Autonomía para establecer normas internas. 

6. A xestión democrática, responsable e eficaz do Centro, contemplando o dereito 

de proposición/intervención nas decisións que afecten a membros ou sectores, 

directamente ou a través dos representantes elixidos, con suxeición ás competencias dos 

Órganos de Goberno e á normativa vixente.  

7. O desenvolvemento de valor da educación e convivencia, xunto ao respecto á 

liberdade, personalidade e conviccións dos individuos que conforman a nosa Comunidade 

Educativa. 

8. A defensa dos dereitos e á esixencia dos deberes do alumnado, pais e nais, 

profesorado e persoal de administración e servizos.  

9. O fomento da cooperación e solidariedade. 

10. A preservación en todas as circunstancias, do dereito á educación.  

11. Evitación de todo tipo de discriminación.  

12. A individualización e personalización do ensino como principio 

fundamental da calidade educativa.  
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1.4. Obxectivos.    

 

 Os obxectivos que se pretenden alcanzar con este documento son, entre outros:  

1. Dar a coñecer, definir, concretar e favorecer o cumprimento das Normativas 

Educativas.  

2. Regular os aspectos non contemplados na normativa. 

3. Regular a xestión, goberno e organización do centro. 

4. Potenciar a participación democrática de toda a Comunidade Educativa.  

5. Establecer canles de información que resulten áxiles e eficaces.  

6. Optimizar o mantemento e uso dos recursos didácticos e materiais.  

7. Regular a convivencia e disciplina.  

8. Favorecer o clima de traballo que eleve a calidade do servizo educativo.  

9. Alcanzar un marco de convivencia que evite, na medida do posible, a adopción 

de medidas disciplinarias e correctoras de condutas      
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1.5. Base Legal    

  

1. Lei Orgánica 8/1985 do 3 de xullo, Reguladora do Dereito á Educación. (BOE. 

04/07/1985) 

2. Lei Orgánica 2/2006 do 3 de maio de Educación (BOE.04/05/06 ).  

3. Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa. 

(BOE. 10/12/2013)  

4. Lei 4/2011, do 30 de xuño de convivencia e participación da comunidade 

educativa. (DOG. 15/07/2011) 

5. Lei 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade de trato e a non discriminación de 

lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia. (BOE. 

26/05/2015) 

6. Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das 

administracións públicas. (BOE. 02/10/2015) 

7. Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público. (BOE. 

02/10/2015) 

8. Real Decreto 1720/2007, do 27 de decembro, polo que se aproba o 

Regulamento de desenvolvemento da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de 

decembro, de protección de datos de carácter persoal. (BOE. 19/01/2008) 

9. Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de 

xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de 

convivencia escolar. (DOG. 27/01/2015) 

10. DECRETO 374/1996, do 17 de outubro, polo que se aproba o Regulamento 

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

(DOG. 21/10/1996)  

11. ORDE do 22 de xullo de 1997 pola que se regulan determinados aspectos de 

organización e funcionamento das escolas de educación infantil, dos colexios de 
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educación primaria e dos colexios de educación infantil e primaria dependentes 

da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. (DOG.02/09/1997).  

      

1.6. Relación coa contorna.   

 

 A apertura do CEIP Manuel Sueiro á súa contorna social, económico e cultural é un 

dos eixos principais das Finalidades Educativas. Manteranse relacións e contactos con 

todo tipo de asociacións, entidades, institucións ou colectivos que contemplen entre os 

seus fins e actividades a educación, promoción e mellora dos nosos alumnos e alumnas, 

sen contradición coas nosas finalidades e formulacións educativos.    
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2. CENTRO.  

 

2.1. Enderezo – entidade.   

  

 O Colexio de Educación Infantil e Primaria CEIP Manuel Sueiro é un centro público 

dependente da Consellería de Educación, Cultura e Ordenación Universitaria. 

Ten o seu domicilio na Rúa Escultor Faílde, nº 21, no concello de Ourense, na 

provincia de Ourense, CP 32004.  

O enderezo de correo electrónico é: ceip.manuel.sueiro@edu.xunta.es  

     

2.2. Mobiliario.     

  

Todo o mobiliario e material do centro deberá ser coidadosamente usado pola 

comunidade educativa. Cando algún membro desta cause danos intencionadamente ao 

mobiliario ou instalacións do centro queda obrigado a reparalo ou facerse cargo do custo 

económico da súa reparación.  

A utilización dos medios de reprografía (fotocopiadora, impresoras,...) estará 

limitado a aspectos docentes ou administrativos do centro. 

  

2.3. Hixiene e sanidade.   

 

As instalacións do centro estarán en perfectas condicións de limpeza e respectarán 

as debidas garantías de hixiene. Da súa inspección encargarase o persoal docente que 

comunicarán á Dirección calquera anomalía. 

A detección de calquera indicio de enfermidade infecto-contaxiosa comunicarase á 

Dirección, que tomará as medidas oportunas comunicándollo ás autoridades 

competentes. 

  

 

mailto:ceip.manuel.sueiro@edu.xunta.es
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2.4. Instalacións.     

      

O CEIP Manuel Sueiro ten a súa localización na rúa Escultor Faílde nº 21, no concello de 

Ourense. O colexio ten un edificio educativo que conta con dúas plantas na que se poden 

atopar as seguintes dependencias: 2 aulas de Educación Infantil, 6 aulas de Educación Primaria 

todas elas con conexión a internet, ademais existen: 1 aula de informática, 1 aula de inglés, 1 

aula de música, 1 aula de apoio e unha aula de relixión. A biblioteca, a cal funciona como centro 

de recursos de aprendizaxe está integrada dentro do PLAMBE. Baños para o alumnado, o 

comedor escolar, sala de mestres e aseos do profesorado, sala do departamento de 

orientación, almacén e os despachos de dirección, secretaría e conserxería.  

No exterior destacar o patio de recreo, xardín, parque de xogos dos nenos e nenas de 

Educación Infantil así como a pista de deportiva, ximnasio e o patio cuberto. 
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3. ORGANIZACIÓN DO CENTRO.  

 

3.1. O EQUIPO DIRECTIVO.  

 

A Lei Orgánica 2/2006 do 3 de maio de Educación (BOE.04/05/06 ), modificada 

parcialmente pola Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade 

educativa. (BOE. 10/12/2013), recolle no seu artigo 131 as características do equipo 

directivo.   

Artigo 131. O equipo directivo.  

1. O equipo directivo, órgano executivo de goberno dos centros públicos, estará 

integrado polo director, o xefe de estudos, o secretario e cuantos determinen as 

Administracións educativas.  

2. O equipo directivo traballará de forma coordinada no desempeño das súas funcións, 

conforme ás instrucións do director e as funcións específicas legalmente establecidas.  

3. O director, previa comunicación ao Claustro de profesores e ao Consello Escolar, 

formulará proposta de nomeamento e cesamento á Administración educativa dos cargos 

de xefe de estudos e secretario de entre os profesores con destino no devandito centro.  

4. Todos os membros do equipo directivo cesarán nas súas funcións ao termo do seu 

mandato ou cando se produza o cesamento do director.  

5. As Administracións educativas favorecerán o exercicio da función directiva nos 

centros docentes, mediante a adopción de medidas que permitan mellorar a actuación 

dos equipos directivos en relación co persoal e os recursos materiais e mediante a 

organización de programas e cursos de formación.  
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3.1.1 Composición do equipo directivo,  

 

A composición do Equipo Directivo do CEIP Manuel Sueiro tal e como se recolle no 

artigo artigo 14º do DECRETO 374/1996, do 17 de outubro, polo que se aproba o 

Regulamento orgánico das escolas de educación infantil e dos colexios de educación 

primaria. (DOG. 21/10/1996), establece que  

Artigo 14. 1. Nos centros con oito ou máis unidades haberá director, secretario e 

xefe de estudios. 

Artigo 14.2. Nos centros con seis ou sete unidades haberá director e secretario. o 

director asumirá as funcións do xefe de estudios. 

 

3.1.2 Ausencia do director/a. 

 

En caso de ausencia, enfermidade ou suspensión de funcións do director desempeñará 

as súas funcións, con carácter accidental, o xefe de estudios do centro e, no caso de que 

non exista tal órgano, o mestre máis antigo no centro. De existiren varios profesores coa 

mesma antigüidade no centro, desenvolverá as funcións provisionalmente o máis antigo 

no corpo, tal e como se recolle no artigo 26º do DECRETO 374/1996, do 17 de outubro, 

polo que se aproba o Regulamento orgánico das escolas de educación infantil e dos 

colexios de educación primaria. (DOG. 21/10/1996).   
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3.2. ÓRGANOS UNIPERSOAIS.    

     

3.2.1. A dirección     

 

As súas competencias están determinadas nos artigos 132º da na Lei Orgánica 

2/2006, de 3 de maio, de Educación.(BOE. 04/05/06), modificada parcialmente pola Lei 

Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa. (BOE. 

10/12/2013) e no artigo 27º do DECRETO 374/1996, do 17 de outubro, polo que se aproba 

o Regulamento orgánico das escolas de educación infantil e dos colexios de educación 

primaria.(DOG. 21/10/1996).  

    

3.2.2. A Xefatura de estudos   

 

As súas competencias están determinadas no artigo 34º do DECRETO 374/1996, do 17 

de outubro, polo que se aproba o Regulamento orgánico das escolas de educación infantil 

e dos colexios de educación primaria.(DOG. 21/10/1996).  

 
    

3.2.3. A Secretaría        

 

As súas competencias están determinadas no artigo 35º do DECRETO 374/1996, do 17 

de outubro, polo que se aproba o Regulamento orgánico das escolas de educación infantil 

e dos colexios de educación primaria.(DOG. 21/10/1996).  
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3.2.4. Aspectos xerais.         

 

A continuación establécense aspectos xerais con respecto as funcións da xefatura de 

estudos e da secretaría recollidos no DECRETO 374/1996, do 17 de outubro, polo que se 

aproba o Regulamento orgánico das escolas de educación infantil e dos colexios de 

educación primaria.(DOG. 21/10/1996).  

 

Artigo 28º 

1. O xefe de estudios e o secretario, nos centros onde existan, serán designados polo 

director entre os mestres con destino definitivo no centro, logo de llo comunicar ó consello 

escolar. 

2. Non poderán ser nomeados xefe de estudios ou secretario os mestres que, por 

calquera causa, non vaian prestar servicio no centro no curso académico inmediatamente 

seguinte ó da súa toma de posesión. 

3. O director remitiralle os nomes dos mestres que han de ocupa-los cargos ó delegado 

provincial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria co fin de que sexan 

nomeados por este. O nomeamento e toma de posesión realizaranse con efectos do 1 de 

xullo seguinte á celebración das eleccións. 

 

Artigo 29º 

1. Nos centros de nova creación o xefe de estudios e, de se-lo caso, o secretario 

serán designados e nomeados polo delegado provincial da Consellería de Educación e 

Ordenación Universitaria. 

2. En situacións excepcionais, logo de proposta do director, oído o consello escolar, 

poderán ser nomeados profesores que non teñan destino definitivo no centro. 

 

Artigo 30º 

O xefe de estudios e o secretario cesarán nas súas funcións ó remate do seu 

mandato ou ó producirse algunha das circunstancias seguintes: 
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a) Renuncia motivada aceptada polo delegado provincial da Consellería de 

Educación e Ordenación Universitaria, logo de informe do director do centro. 

b) Traslado temporal ou definitivo, voluntario ou forzoso, pase a situación de 

servicios especiais, xubilación, excedencia voluntaria ou forzosa e suspensión de funcións 

de acordo co disposto na lexislación vixente. 

c) Cando cese o director que os designou. 

d) Destitución polo delegado provincial da Consellería de Educación e Ordenación 

Universitaria por proposta do director mediante escrito razoado, logo de comunicación ó 

consello escolar. 

 

Artigo 31º 

O delegado provincial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria 

poderá cesar ou suspender de funcións a calquera dos membros do equipo directivo, 

cando exista incumprimento grave das súas funcións, logo de informe razoado do director, 

dando audiencia ó interesado e oído o consello escolar. 

 

Artigo 32º 

Cando cese nas súas funcións o xefe de estudios ou secretario polas causas 

enumeradas nos artigos anteriores, o delegado provincial da Consellería de Educación e 

Ordenación Universitaria nomeará, para o período restante de mandato do director, ó 

mestre que este designe, logo de comunicación ó consello escolar. 

No caso de centros de nova creación, será o delegado provincial da Consellería de 

Educación e Ordenación Universitaria o que realice a designación e nomeamento 

correspondente. 

 

Artigo 33º 

En caso de ausencia, enfermidade ou suspensión de funcións do xefe de estudios 

ou secretario, farase cargo temporalmente das súas funcións o mestre que designe o 

director, logo de comunicación ó consello escolar. 
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3.3. ÓRGANOS DE GOBERNO.   

      

3.3.1. Claustro.  

 

O claustro de profesores é o órgano propio de participación do profesorado no 

goberno do centro e ten a responsabilidade de planificar, coordinar, decidir e, se é o caso, 

informar sobre tódolos aspectos docentes del. 

O claustro estará integrado pola totalidade dos profesores que presten servizo nel 

e será presidido pola Dirección do centro. 

O Claustro reuniranse preceptivamente en sesión ordinaria unha vez por trimestre 

e sempre que os convoque a súa presidencia ou o solicite un terzo, polo menos, dos seus 

membros. Neste último caso, a presidencia realizará a convocatoria no prazo máximo de 

20 días a contar desde o seguinte día a aquel no que se presente a petición. A sesión 

celebrarase como máximo no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ó da 

entrega da petición de convocatoria. 

Nas reunións ordinarias, a Dirección, cunha antelación mínima dunha semana, 

convocará a sesión e porá ao dispor dos membros do órgano colexiado a documentación 

necesaria para o seu mellor desenvolvemento. Se os asuntos que se vaian tratar así o 

aconsellan, poderán realizarse convocatorias extraordinarias cunha antelación mínima de 

corenta e oito horas, e sen suxeición a prazo previo nos casos de urxencia. 

A orde do día das reunións incluirá os puntos que presente, tanto a presidencia 

coma calquera outro membro do Claustro, sempre que fosen presentados por escrito coa 

suficiente antelación para a súa inclusión. 

En ausencia da persoa que exerza a Secretaria, fará as súas funcións o/a docente 

que designe a dirección. 

Para exercer o dereito de voto, será imprescindible a presenza na reunión no 

momento da votación. O voto non será delegable. 

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

xeito segredo, agás as regulamentadas pola lexislación vixente no que o voto é 

necesariamente segredo. 
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As decisións tomadas pola maioría serán vinculantes para os distintos sectores da 

comunidade educativa, respectando a liberdade de cátedra e o relativo a folgas. 

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

membros. 

A hora de inicio para as reunións ordinarias, salvo para os meses de xuño e 

setembro, será, preferentemente, ás 17.00 horas. A súa duración será como máximo de 

dúas horas. No caso de non ter rematados todos os asuntos a tratar decidirase por 

maioría continuar ata rematar ou ben levantar a sesión e proseguir cos asuntos 

pendentes no seguinte claustro, sempre que fose posible. 

       

3.3.1.1. Planificación.  

 

Número de sesións previstas: 5 

1ª. Setembro: Aprobar os criterios pedagóxicos para a elaboración dos horarios dos 

alumnos e dos docentes. Adscrición de titorías e coordinadores de ciclo e de nivel, de ser 

o caso. Propostas para a elaboración do programa de actividades de formación 

profesorado de acordo coas necesidades do centro. Elixir as actividades complementarias 

a realizar de acordo coa concreción curricular correspondente aos seus alumnos. Elevar 

ao equipo directivo: 

● Propostas sobre a planificación do curso. 

● A proposta sobre a elección dos días non lectivos concedidos pola Consellería para 

a súa posterior aprobación polo Consello Escolar. 

● Propostas sobre os diferentes apartados da P.X.A., baseándose nas achegas da 

memoria final de curso. 

● Calendario de reunións dos órganos colexiados. 

2ª. Outubro: Aprobar a planificación xeral das sesións de avaliación e entrega de 

notas. Aprobar apartados pedagóxicos da P.X.A.  

3ª. Xaneiro: Valorar a evolución do rendemento escolar xeral do Centro na 1ª 

avaliación e elevar informe ao Consello Escolar coa proposta, no seu caso, de actuacións e 
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medidas correctoras ou de mellora. Analizar e valorar a marcha xeral e a situación 

económica do centro. Previsión económica para o ano en curso 

4ª. Abril: Valorar a evolución do rendemento escolar xeral do Centro na 2ª avaliación 

e elevar informe ao Consello Escolar coa proposta, no seu caso, de actuacións e medidas 

correctoras ou de mellora. Aprobación do calendario final de curso. Información sobre a 

matrícula. Informar sobre o proxecto económico do Centro.  

5ª. Xuño: Valorar a evolución do rendemento escolar xeral do Centro na avaliación 

ordinaria de xuño, e elevar informe ao Consello Escolar coa proposta, no seu caso, de 

actuacións e medidas correctoras ou de mellora. Valorar o grao de cumprimento da P.X.A. 

Elaborar a Memoria Final de curso 
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3.3.2. Consello escolar.   

A composición do Consello Escolar do CEIP de Vicente Risco é:  

a) O/a director/a, que será o seu presidente/a. 

b) 1 concelleiro/a ou representante do concello do municipio no que estea 

situado o centro. 

c) 3 mestres/as elixidos polo claustro. Un deles, designado pola Dirección, 

actuará como secretario/a, con voz e voto no consello. 

d) 3 representantes dos pais de alumnos. 

 

O proceso para a elección e renovación dos seus compoñentes aterase ao disposto 

na lexislación vixente. 

As súas competencias e composición veñen determinadas no artigo 126 e 127 da Lei 

Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. (BOE.04/05/06), modificada parcialmente 

pola Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa. (BOE. 

10/12/2013) 

As reunións do consello escolar celebraranse en día e hora que posibiliten a 

asistencia de tódolos membros. 

O Consello Escolar reuniranse preceptivamente en sesión ordinaria unha vez por 

trimestre e sempre que os convoque o seu presidente ou o solicite un terzo, polo menos, 

dos seus membros. Neste último caso, o presidente realizará a convocatoria no prazo 

máximo de 20 días a contar desde o seguinte día a aquel no que se presente a petición. A 

sesión celebrarase como máximo no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ó da 

entrega da petición de convocatoria. 

Nas reunións ordinarias, o director ou a directora, cunha antelación mínima dunha 

semana, convocará a sesión e porá ao dispor dos membros do órgano colexiado a 

documentación necesaria para o seu mellor desenvolvemento. Se os asuntos que se vaian 

tratar así o aconsellan, poderán realizarse convocatorias extraordinarias cunha antelación 

mínima de corenta e oito horas, e sen suxeición a prazo previo nos casos de urxencia. 
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A orde do día das reunións incluirá os puntos que presente, tanto a Dirección 

coma calquera outro membro do Consello, sempre que fosen presentados por escrito coa 

suficiente antelación para a súa inclusión. 

Para poder celebrar as sesións tanto ordinarias como extraordinarias en primeira 

convocatoria, será necesaria a presenza da metade máis un dos compoñentes de dereito. 

En caso contrario, a sesión celebrarase media hora máis tarde en segunda convocatoria, 

só cos presentes, cun mínimo de 3 membros. En ambos casos será precisa a asistencia da 

Dirección. 

En ausencia da persoa Secretaria fará as súas funcións o docente designado pola 

Dirección. 

Para exercer o dereito de voto, será imprescindible a presenza na reunión no 

momento da votación. O voto non será delegable. 

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

xeito secreto, agás as regulamentadas pola lexislación vixente no que o voto é 

necesariamente secreto. 

As decisións tomadas pola maioría serán vinculantes para os distintos sectores da 

comunidade educativa. 

Os representantes do Consello Escolar terán o deber de confidencialidade nos 

asuntos relacionados con persoas concretas, e que poidan afectar á súa imaxe. 

Cando na orde do día do Consello Escolar se inclúan temas relacionados coa 

actividade do centro, que estean baixo a tutela dalgún membro que non forme parte do 

Consello Escolar, poderáselle convocar á sesión co fin de que informe sobre o tema en 

cuestión. 

A asistencia dos profesores pertencentes ó Consello Escolar ás reunións deste será 

obrigatoria, celebrándose as susoditas en día e hora que posibiliten a asistencia de 

tódolos membros. 

A duración de cada sesión será de dúas horas como máximo, de xeito que, unha 

vez superado ese tempo, levantarase a sesión e proseguirá ao día lectivo seguinte no 

mesmo lugar e hora. 
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3.3.2.1. Comisión de convivencia. 

 

No Decreto Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 

30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de 

convivencia escolar. (DOG. 27/01/2015), no seu artigo 6º recollese as funcións e 

composición da comisión de convivencia. 

Artigo 6. A comisión de convivencia 

1. 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. 

2. 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 alumnado, do profesorado, das familias e do persoal de 

administración e servizos e, no caso dos centros concertados, tamén por unha persoa 

representante da titularidade do centro, todas elas na mesma proporción en que se 

encontran representadas no consello escolar do centro ou órgano equivalente. 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 

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. 

3. O réxime de funcionamento, composición e o desenvolvemento das funcións da 

comisión de convivencia de cada centro docente concretarase no plan de convivencia, de 

conformidade co establecido para os órganos colexiados na Lei 16/2010, do 17 de 

decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público 
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autonómico de Galicia e, en todo caso, manterán tres reunións anuais de carácter 

ordinario, unha por trimestre, e con carácter extraordinario cantas veces sexa convocada 

pola súa presidencia, por iniciativa propia ou por proposta de, polo menos, unha terceira 

parte dos seus membros. 

4. A comisión de convivencia exercerá por delegación do consello escolar as seguintes 

funcións: 

a) Elaborar o plan de convivencia do centro e dinamizar todos os sectores da 

comunidade educativa, incorporando as súas iniciativas e achegas no procedemento de 

elaboración, desenvolvemento e seguimento do citado plan. 

b) Adoptar as medidas preventivas necesarias para garantir os dereitos de todos os 

membros da comunidade educativa e o cumprimento das normas de convivencia do 

centro. 

c) Impulsar accións dirixidas á promoción da convivencia, especialmente o fomento de 

actitudes para garantir a igualdade entre mulleres e homes, a igualdade de trato de todos 

os membros da comunidade educativa e a resolución pacífica de conflitos. 

d) Propor ao consello escolar as medidas que considere oportunas para mellorar a 

convivencia, así como dar conta a este, cando menos dúas veces ao longo do curso, das 

actuacións desenvolvidas e das correccións e medidas disciplinarias impostas. 

e) Propor, de ser o caso, á persoa titular da dirección do centro persoas que poidan 

formar parte do equipo de mediación. 

f) Coñecer o cumprimento efectivo das correccións e medidas correctoras nos termos 

en que fosen impostas e informar o consello escolar sobre o grao de cumprimento da 

normativa vixente. 

g) Realizar o seguimento dos compromisos de convivencia subscritos no centro. 

h) Elaborar unha memoria anual sobre a análise da convivencia e conflitividade no 

centro, na cal se reflictan as iniciativas no ámbito do centro sobre a materia. Este informe 
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será trasladado ao consello escolar do centro e ao correspondente servizo territorial de 

Inspección Educativa. 

i) Aqueloutras que lle sexan encomendadas polo consello escolar do centro docente ou 

polo órgano da Administración educativa con competencias na materia. 

5. Cando a comisión de convivencia o considere oportuno, e co obxecto de que 

informen no ámbito das súas respectivas competencias, poderá solicitar o asesoramento 

dos/as profesionais do departamento de orientación que interveñen no centro, do 

profesorado titor relacionado co tema que se analice, do educador ou educadora social do 

concello onde estea o centro educativo ou doutros ou doutras profesionais segundo a 

problemática de que se trate, así como das asociacións do sector que poidan colaborar na 

mellora da convivencia. 

 
3.3.2.2. Comisión económica.  
 

No artigo 44º do DECRETO 374/1996, do 17 de outubro, polo que se aproba o 

Regulamento orgánico das escolas de educación infantil e dos colexios de educación 

primaria. (DOG. 21/10/1996), recóllese as características da comisión económica.  

Artigo 44º 

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

un mestre, un pai de alumno e o secretario, de existir este no centro. Así mesmo, poderán 

constituírse outras comisións para asuntos específicos, nas que estarán presentes, polo 

menos, un mestre e un pai de alumno. 

- A comisión económica reuniráse e informará ao Consello Escolar sobre as materias 

de índole económica do centro. 

- Será necesaria a reunión da comisión para a aprobación de gastos extraordinarios, 

previa ao Consello Escolar. 

- Cando haxa unha reunión convocada pola dirección do centro, os seus membros 

disporán da documentación que lles cómpre para a súa análise. 

- O Consello Escolar pode propór a reunión da comisión económica. 
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3.3.2.3. Planificación    

      

- O Consello Escolar reunirase, a lo menos, ao inicio e final de curso, e unha vez máis 

por trimestre. En todo caso haberá un mínimo de tres reunións ao ano.  

- As reunión do Consello Escolar celebraranse en días e horas que permitan a 

asistencia de todos os seus membros. 

- O Consello Escolar será convocado pola dirección do centro con, a lo menos, unha 

semana de antelación, se se trata dun Consello Escolar ordinario; corenta e oito horas se 

é un Consello Escolar extraordinario e nun tempo inferior se é urxente.  

- O Consello Escolar poderá ser convocado a proposta de calquera dos seus 

membros, sempre que o tema a tratar sexa importante e así recoñecido pola maioría dos  

representantes do profesorado ou de pais e nais. 

- O Consello Escolar poderá ser convocado oficialmente por calquera dos seguintes 

medios: correo electrónico, correo ordinario ou polo propio alumnado. 

- Cando os puntos dun Consello Escolar requiran documentación informativa, esta 

será remitida ós seus membros con antelación suficiente a través dos seguintes medios: 

correo electrónico, correo ordinario ou polo propio alumnado. 

- Calquera membro do Consello Escolar poderá incluír un punto na orde do día 

sempre e cando o faga coa suficiente antelación e antes da convocatoria final do consello 

correspondente. 

- Durante a sesión dun Consello Escolar se pode engadir un novo punto na orde do 

día pero para a súa aprobación ten que ser coa asistencia de todos os seus membros e 

por unanimidade. 

- A dirección do centro informará mediante reunións informativas ou claustros, ao 

profesorado sobre os temas a tratar no Consello Escolar e os seus acordos. 
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Número de Sesións previstas: 4 

1ª. Antes do 20 de outubro: Aprobación P.X.A. Resolución das solicitudes de uso 

das instalacións do Centro. Constitución e propostas de traballo das Comisións. 

Aprobación de: 

● Planificación de reunións do curso. 

● Datas dos días non lectivos. 

● Horario xeral do Centro. 

Respecto ao comedor escolar: 

● Nomeamento encargado comedor. 

● Persoal colaborador. 

● Aprobación menús. 

2ª. Final de xaneiro: Valoración Primeira Avaliación. Informe e aprobación contas do 

comedor e do Centro. Información sobre as facturas do 1º trimestre do comedor escolar. 

Valoración traballo das comisións e grao de cumprimento da P.X.A. 

3ª. Abril: Aprobación orzamento do Centro. Valoración 2ª avaliación. Matrícula de 

alumnos. Información sobre as facturas do 2º trimestre do comedor escolar. Valoración 

traballo comisións e grao de cumprimento da P.X.A. Planificación final de curso. 

4ª. Final de xuño: Aprobación memoria. Información resultados avaliacións finais. 

Aprobación calendario de setembro Valoración final das distintas comisións. Información 

sobre as facturas do 3º trimestre do comedor escolar. Revisión da comisión de selección 

das colaboradoras do comedor.  
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3.4. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN. 

 

O artigo 53º do DECRETO 374/1996, do 17 de outubro, polo que se aproba o 

Regulamento orgánico das escolas de educación infantil e dos colexios de educación 

primaria.(DOG. 21/10/1996),  

Artigo 53º.  

1. Nas escolas de educación infantil e nos colexios de educación primaria con seis 

ou máis unidades existirán os seguintes órganos de coordinación docente: 

a) Equipos de ciclo. 

b) Comisión de coordinación pedagóxica. 

c) Equipo de normalización lingüística. 

d) Equipo de actividades complementarias e extraescolares. 

 

Desta maneira os equipos e comisións celebrarán as reunións ordinarias que se 

establecen regulamentariamente e todas aquelas que se consideren precisas para o 

desenvolvemento das súas competencias, función, planificación e desenvolvemento das 

súas actividades.  

Na Programación Xeral Anual (PXA) figurará un calendario trimestral de reunións 

dos equipos. Cada equipo terá un coordinador/a. De cada reunión levantarase acta dixital 

que será asinada por todos os docentes asistentes a mesma, quedando rexistrada no 

ficheiro correspondente e custodiada na Dirección do centro educativo. Constituiranse os 

seguintes equipos e comisións: 
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3.4.1. Equipo ciclo infantil. (Consultar o Plan nos anexos)  

 

Queda regulado nos artigos 54º ao 60º do DECRETO 374/1996, do 17 de outubro, 

polo que se aproba o Regulamento orgánico das escolas de educación infantil e dos 

colexios de educación primaria.(DOG. 21/10/1996). 

O equipo de ciclo da etapa de Educación Infantil, agruparán a tódolos mestres que 

impartan docencia nel, é o órgano básico encargado de organizar e desenvolver, baixo a 

supervisión da Dirección, as ensinanzas propias do ciclo de educación infantil. 

Son competencias do equipo de ciclo: 

a) Formular propostas ó equipo directivo e ó claustro relativas á elaboración do 

proxecto educativo e programación xeral anual. 

b) Formular propostas á comisión de coordinación pedagóxica relativas á 

elaboración dos proxectos curriculares de etapa ou a modificación deles. 

c) Manter actualizada a metodoloxía didáctica. 

d) Elabora-la programación didáctica das ensinanzas que ten encomendadas, 

seguindo as directrices xerais establecidas pola comisión de coordinación pedagóxica. 

Artigo 55º 

1. Cada un dos equipos de ciclo estará dirixido por un coordinador. 

2. Os coordinadores de ciclo desempeñarán o seu cargo durante dous cursos 

académicos e serán designados polo director, oído o equipo de ciclo. 

3. Os coordinadores de ciclo deberán ser mestres que impartan docencia no ciclo 

preferentemente con destino definitivo e horario completo no centro. 

Artigo 56º 

Corresponde ó/á coordinador/a de ciclo: 

a) Dirixir e coordina-las actividades académicas do equipo de ciclo. 

b) Convocar e presidi-las reunións do equipo de ciclo. 

c) Participar na elaboración do proxecto curricular de etapa e elevar á comisión de 

coordinación pedagóxica as propostas formuladas a este respecto polo equipo de ciclo. 

d) Coordina-las funcións de titoría dos alumnos de ciclo. 
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e) Coordina-la ensinanza no correspondente ciclo de acordo co proxecto curricular 

de etapa. 

f) Responsabilizarse da redacción da programación didáctica do ciclo. 

g) Responsabilizarse de que se levante acta das reunións e de que se elabore a 

memoria final de curso. 

h) Coordina-la organización de espazos e instalacións e velar pola correcta 

conservación do equipamento específico do equipo. 

i) Aqueloutras funcións que lle encomende o xefe de estudios na área da súa 

competencia, especialmente as relativas ó reforzo educativo, adaptación curricular e 

actividades complementarias. 

l) Colaborar co secretario ou secretaria na elaboración e actualización do inventario 

do centro. 

Artigo 57º 

A programación didáctica dos equipos de ciclo incluirá, necesariamente, os 

seguintes aspectos, sendo ampliada tal e como se recolle no PEC 

As programacións didácticas de infantil terán o seguinte esquema debendo seguir 

as directrices da CCP e incorporar as modificacións propostas na memoria do curso 

anterior:  

  1º) Introdución e contextualización  

2º) Contribución desde as áreas ao desenvolvemento das competencias básicas 

3º) Obxectivos  

4º) Secuencia de contidos  

5º) Actividades  

6º) Temporalización  

7º) Criterios de avaliación  

8º) Procedementos de avaliación  
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9º) Instrumentos de avaliación  

10º) Metodoloxía didáctica, considerando as competencias básicas como 

elemento organizador  

11º) Materiais e recursos didácticos  

12º) Medidas de atención á diversidade  

13º) Accións de contribución ao plan TIC  

14º) Accións de contribución ao plan de convivencia  

15º)  Educación en valores  

16º) Actividades complementarias e extraescolares  

17º)  Procedementos para avaliar a propia programación  

Artigo 58º 

Os profesores programarán a súa actividade docente de acordo coas programacións 

didácticas do ciclo ó que pertenzan, incluídas no correspondente proxecto curricular de 

etapa. No caso de que algún profesor decida incluír na programación da súa actividade 

docente algunha variación con respecto á programación conxunta do equipo, esta 

variación, e a xustificación correspondente, incluirase na programación deste, sempre 

que así o acorde o equipo de ciclo, ou, en último caso, a comisión de coordinación 

pedagóxica. 

Artigo 59º 

Os coordinadores de ciclo cesarán nas súas funcións ó final do seu mandato ou ó 

producirse algunha das causas seguintes: 

a) Renuncia motivada aceptada polo director, oído o equipo de ciclo. 

b) Revogación polo director por proposta do equipo de ciclo mediante informe 

razoado, con audiencia do interesado. 

Artigo 60º 
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Cando cese algún coordinador antes de finalizar o prazo para o que foi nomeado, a 

Dirección nomeará un profesor que o substitúa ata o 30 de xuño, de acordo co 

procedemento sinalado no artigo 55º. 

Os equipo de ciclo da etapa de educación infantil reuniranse unha vez cada mes e a 

asistencia será obrigatoria para todos os seus membros. Das devanditas sesións 

levantarase acta dixital por parte do coordinador/a co resumo do tratado. 

As actas dixitais serán custodiadas polo coordinador/a do equipo e estarán a 

disposición da inspección educativa, da Dirección e de todos os profesores/as integrados 

no equipo. 

Á vista das actas, o equipo, despois das avaliacións de xuño, recollerán nunha 

memoria polo menos os seguintes aspectos: 

● Modificacións introducidas durante o curso na programación didáctica do ciclo. 

● Motivo/s da/s modificación/s. 

● Análise dos resultados das avaliacións dos alumnos/as en relación cos cursos 

anteriores. 

● Propostas de revisión de: 

○ A programación didáctica para o curso seguinte. 

○ Os proxectos curriculares de etapa 

A memoria redactada polo coordinador/a do equipo de ciclo será entregada a 

Dirección no prazo que estableza de acordo co calendario previsto para facer a avaliación 

da programación xeral anual, sempre antes do 24 de xuño do curso correspondente.  

Os membros do equipo de ciclo deberán unificar ao máximo os criterios acerca de 

métodos didácticos, terminoloxía empregada, sistema de avaliación e promoción dos 

alumnos/as, co fin de lograr a continuidade da acción durante toda a etapa educativa. 

O mestre/a de Educación Infantil, no caso de que se considere necesario,  elaborará 

un plan de adaptación, destinado ao alumnado que se incorpore por primeira vez ao 

centro. 

A planificación do período de adaptación contemplará o desenvolvemento dos 

seguintes aspectos: 

● Participación e colaboración das familias neste período. 
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● Flexibilización do calendario e horario dos nenos e nenas que se incorporen por 

primeira vez ao centro. 

● Actividades encamiñadas á mellor adaptación destes alumnos/as. 

● Flexibilización no tipo de agrupamento. 

      

3.4.1.1. Planificación.    

1º Trimestre: 

1ª. Setembro: Formación do ciclo e propoñer a persoa coordinadora, tendo en 

conta a distribución horaria e as necesidades do centro. Facer listas de clase. Preparar 

probas iniciais. Preparar índice para a presentación dos alumnos (familias). Preparar listas 

de material dos alumnos. Preparar relación de material funxible e pedagóxico necesario 

para impartir as clases. Revisar distribución dos horarios. Confeccionar o horario persoal e 

dos alumnos. Revisar Plan de Atención ao alumnado en caso de ausencias imprevistas ou 

de curta duración do profesorado. Revisar Plan de Asistencia sanitaria aos alumnos. 

Formular propostas a Dirección e ao Claustro relativas á actualización dos documentos 

institucionais do Centro (PE, NOF ,…) Formular propostas a Dirección e ao Claustro 

relativas á elaboración da P.X.A. 

Organizar e realizar actividades complementarias e extraescolares propias do nivel 

coordinadas pola Dirección. Establecer a distribución semanal do tempo asignado ás 

áreas na forma en que mellor se acomode ao contexto da Concreción Curricular, 

respectando a proporción horaria, que proponse nas Ordes de implantación de cada 

etapa. Elaborar a programación operativa do nivel, a partir da Concreción Curricular do 

Centro, e que abarcará as actividades docentes a realizar no período lectivo. Elaborar o 

Plan de Acción Titorial e informar do mesmo ás familias. Aprobar o calendario e plan de 

reunións e o programa de actividades do nivel. Determinar os criterios para realizar as 

adaptacións curriculares de distinto nivel de significatividade para dar resposta ás NEAE 

do curso, en colaboración cos mestres especialistas de apoio a partir da proba inicial. 

Establecer as coordinación oportunas entre o resto do profesorado. 

2ª. Outubro: Elaborar os apartados da P.X.A correspondentes ao Equipo de ciclo.  
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1º. Quincenal ou mensualmente: Elaboración da programación de aula que 

deberá responder á secuencia de obxectivos e contidos distribuídos ao longo do curso, 

recollendo tamén as adaptacións curriculares. Unificar criterios de diagnóstico, 

seguimento e avaliación do curso. Propoñer o material didáctico en función do deseño 

curricular. Valorar e experimentar métodos e técnicas que permitan unha mellora 

cualitativa do ensino. Elaborar materiais e tecnoloxía propios adecuados ao ciclo. 

Valoración do Plan de Acción Titorial 

2º. Trimestralmente: Reunións previas e posteriores á sesión de avaliación, 

tratándose o desenvolvemento e cumprimento da programación a análise dos resultados 

e as medidas correctoras que se propoñan, xunto a unha valoración do uso dos medios e 

recursos didácticos. Cumprimentar os boletíns, tanto do método pedagóxico como no 

XADE, e realizar unha valoración do rendemento dos alumnos de cada titoría. Avaliar o 

grado de cumprimento da P.X.A. e levala á reunión de coordinadores coa Dirección para 

recoller as diferentes achegas e elevalas posteriormente ao Claustro e Consello Escolar. 

Valorar e presentar propostas, no seu caso, de aspectos que se deban mellorar na 

convivencia dentro da Comunidade Educativa. 

3º Final de curso: Análise dos resultados finais, conclusións e propostas 

correctoras que se anexionarán á memoria final 

4ª. Final de curso. Valoración sobre a convivencia na Comunidade Educativa e 

propostas, no seu caso, de melloras. 

Cumprimentar: actas oficiais e internas, informes individualizados, expedientes 

persoais. Memoria final de curso: Traballar os diferentes apartados nos ciclos, 

posteriormente levar as conclusións á reunión de coordinadores coa Dirección para 

unificalas, lévanse a Claustro e finalmente ao Consello Escolar para a aprobación, se 

procede. 

5ª. Realizadas con asiduidade. Reunións establecidas na planificación da 

dedicación especial docente, empregándose, como mínimo, dúas horas semanais.  

    

 



NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO  2018-2021 

CEIP MANUEL SUEIRO 

 

Páxina 42 de 234 
  

3.4.2. Departamento orientación. (Consultar o Plan nos anexos). 

 

O CEIP Manuel Sueiro, ten departamento de orientación, estando compartido co CEIP 

de Vistahermosa que abrangue no seu ámbito de actuación, e que está coordinado por un 

mestre/a responsable da orientación educativa, que exercerá as súas funcións como xefe 

do dito departamento, quedando regulado no DECRETO 120/1998, do 23 de abril, polo 

que se regula a orientación educativa e profesional na Comunidade Autónoma de Galicia. 

(DOG. 27/04/1998) e na ORDE do 24 de xullo de 1998 pola que se establece a 

organización e funcionamento da orientación educativa e profesional na Comunidade 

Autónoma de Galicia regulada polo Decreto 120/1998. (DOG. 31/07/1998) 

As funcións do departamento de orientación quedan recollidas no artigo 6º do 

Decreto 120/1998, sendo as seguintes:  

1. Os departamentos de orientación desenvolverán as súas funcións naqueles ámbitos 

relacionados coa orientación psicopedagóxica, académica e profesional, e terán as 

seguintes competencias: 

a) Valora-las necesidades educativas, no ámbito da orientación, dos alumnos e 

alumnas do seu contorno e deseñar, desenvolver e avaliar programas específicos de 

intervención. 

b) Elaborar, de acordo coas directrices establecidas polas comisións de coordinación 

pedagóxica, as propostas do plan de orientación académica e profesional, e do plan de 

acción titorial dos centros, así como coordina-lo profesorado e ofrecerlle soporte 

técnico para o desenvolvemento destes plans. 

c) Participar na elaboración dos proxectos educativo e curricular do centro, incidindo 

nos criterios de carácter organizativo e pedagóxico para a atención ó alumnado con 

necesidades educativas especiais e nos principios de avaliación formativa e, cando 

cumpra, na adecuación dos criterios de promoción. 

d) Deseñar accións encamiñadas á atención temperá e á prevención de dificultades ou 

problemas de desenvolvemento ou de aprendizaxe derivadas tanto de condicións 

desfavorables como de altas capacidades que presenten os alumnos e as alumnas. 
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e) Participar na avaliación psicopedagóxica e no deseño e desenvolvemento de 

medidas de atención á diversidade. 

f) Facilitarlle ó alumnado o apoio e o asesoramento necesarios para enfronta-los 

momentos escolares máis decisivos ou de maior dificultade, como o ingreso no centro, 

o cambio de ciclo ou etapa e, cando corresponda, a elección de optativas ou de 

itinerarios formativos, a resolución de conflitos de relación interpersoal ou a transición 

á vida profesional. 

g) Impulsa-la participación do profesorado en programas de investigación e innovación 

educativa nos ámbitos relativos a hábitos de traballo intelectual, programas de ensinar 

a pensar, habilidades sociais, técnicas de dinámica de grupos e en calquera outros 

relacionados co seu ámbito de actuación. 

h) Promove-la cooperación entre o centro e as familias, implicándoas no proceso 

educativo dos seus fillos. 

i) Favorece-lo proceso de maduración vocacional orientando e asesorando o alumnado 

sobre as súas posibilidades académicas e profesionais, así como as ofertas do seu 

contorno que lle faciliten elixir responsablemente. 

l) Nos institutos onde se imparta formación profesional específica, coordina-la 

orientación laboral e profesional con outras administracións ou institucións. 

m) Aqueloutras que a Administración educativa lle puidese encomendar no ámbito das 

súas funcións. 

2. As funcións establecidas no apartado anterior serán exercidas nos colexios de 

educación infantil e primaria, e nos colexios de educación primaria, polo departamento 

de orientación destes centros, sen prexuízo da intervención, cando proceda, dun 

especialista e das competencias propias do consello escolar e do claustro de profesores. 

As funcións da xefatura do departamento de orientación quedan recollidas no 

artigo 7º do Decreto 120/1998, sendo as seguintes:  

A xefatura dos departamentos de orientación terá as seguintes funcións: 

a) Dirixir e coordina-las actividades e actuacións propias do departamento. 

b) Responsabilizarse da redacción do plan de actividades do departamento, velar polo 

seu cumprimento e elabora-la memoria final de curso. 
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c) Participar na elaboración do proxecto educativo e do proxecto curricular de etapa, 

representando o departamento na comisión de coordinación pedagóxica. 

d) Convocar e presidi-las reunións do departamento conforme o procedemento que se 

estableza. 

e) Velar pola confidencialidade dos documentos, se é o caso. 

f) Coordina-la organización de espazos e instalacións para a orientación, a adquisición 

de material e de equipamento específico, velando polo seu uso correcto e conservación. 

g) Realiza-las avaliacións psicopedagóxicas, se é o caso, e asesorar no deseño, 

desenvolvemento e avaliación das medidas de atención á diversidade conforme o 

procedemento que se estableza. 

h) Facilita-la colaboración entre os membros dos departamentos de orientación 

implicados. 

i) Coordinar, en colaboración co profesor ou profesora de apoio, a atención do 

alumnado con necesidades educativas especiais, elevando ó xefe de estudios, cando 

cumpra, a proposta de organización da docencia para este alumnado. 

l) Aqueloutras funcións que a Administración educativa lle poida asignar referidas á 

orientación. 
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3.4.3. Equipos de nivel. (Consultar o Plan nos anexos)  

 

 Os mestres e mestras de educación primaria constituirán os equipos de curso, que 

agruparán a todos os mestres que impartan docencia nel.  

No CEIP Manuel Sueiro existirán seis equipos de curso ou nivel, un por cada titoría.  

Son os órganos básicos encargados de organizar e desenvolver, baixo a 

supervisión da Dirección, as ensinanzas propias do ciclo e do curso. A súa composición, 

xefatura e funcións están recollidas nos artigos 54º ao 60º  do  DECRETO 374/1996, do 17 

de outubro, polo que se aproba o Regulamento orgánico das escolas de educación infantil 

e dos colexios de educación primaria.(DOG. 21/10/1996).  

A programación didáctica dos equipos de nivel incluirá, necesariamente, os 

seguintes aspectos: 

1º) Introdución e contextualización  

2º) Contribución ao desenvolvemento das competencias clave  

3º) Relación de estándares de aprendizaxe avaliables da materia que forman parte 

dos perfís competenciais  

4º) Concreción de obxectivos por curso  

5º) Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable de: 

Temporalización .  

Grao mínimo de consecución para superar a materia . 

Procedementos e instrumentos de avaliación  

6º)  Concrecións metodolóxicas da materia  

7º) Materiais e recursos didácticos  

8º) Criterios de avaliación, cualificación e promoción do alumnado  

9º) Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente 

10º) Deseño da avaliación inicial e medidas a adoptar en función dos resultados 
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11º) Medidas de atención á diversidade  

12º) Actividades complementarias e extraescolares 

13º) Mecanismos de revisión, avaliación e modificación da programación didáctica 

en función dos resultados académicos e procesos de mellora.  

Os mestres programarán a súa actividade docente de acordo coas programacións 

didácticas do curso ao que pertenzan, incluídas na correspondente concreción curricular 

de etapa. No caso de que algún mestre/a decida incluír na programación da súa 

actividade docente algunha variación con respecto á programación conxunta do equipo, 

esta variación e a xustificación correspondente incluirase na programación deste, sempre 

que así o acorde o equipo de ciclo/curso, ou, en último caso, a comisión de coordinación 

pedagóxica. 

Os equipos de curso reuniranse unha vez cada mes e a asistencia será obrigatoria 

para todos os seus membros. Das devanditas sesións levantarase acta, que será en 

formato dixital, por parte do coordinador/a co resumo do tratado. 

As actas serán custodiadas polo coordinador/a do equipo e estarán a disposición 

da inspección educativa, da Dirección e de todos os profesores/as integrados no equipo. 

Á vista das actas, os equipos, despois das avaliacións de xuño, recollerán nunha 

memoria polo menos os seguintes aspectos: 

● Modificacións introducidas durante o curso na programación didáctica do ciclo. 

● Motivo/s da/s modificación/s. 

● Análise dos resultados das avaliacións dos alumnos/as en relación cos cursos 

anteriores. 

● Propostas de revisión de: 

○ A programación didáctica para o curso seguinte. 

○ Os proxectos curriculares de etapa 

A memoria redactada polo coordinador/a do nivel será entregada a Dirección no 

prazo que estableza de acordo co calendario previsto para facer a avaliación da 

programación xeral anual. 
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Os membros do equipo de nivel deberán unificar ao máximo os criterios acerca de 

métodos didácticos, terminoloxía empregada, sistema de avaliación e promoción dos 

alumnos/as, co fin de lograr a continuidade da acción durante toda a etapa educativa. 

     

3.4.3.1. Planificación.    

 

1ª. Setembro: Formación de niveis e propoñer persoas coordinadoras, tendo en 

conta a distribución horaria e as necesidades do centro. Facer listas de clase. Preparar 

probas iniciais. Preparar listas de reparto. Preparar índice para a presentación dos 

alumnos (familias). Preparar listas de material dos alumnos. Preparar relación de material 

funxible e pedagóxico necesario para impartir as clases. Revisar distribución dos horarios. 

Confeccionar o horario persoal e dos alumnos. Revisar Plan de Atención ao alumnado en 

caso de ausencias imprevistas ou de curta duración do profesorado. Revisar Plan de 

Asistencia sanitaria aos alumnos. Formular propostas á dirección e ao Claustro relativas á 

actualización dos documentos institucionais do Centro (PE, NOF ,…) Formular propostas á 

dirección e ao Claustro relativas á elaboración da P.X.A. 

Organizar e realizar actividades complementarias e extraescolares propias do nivel 

coordinadas pola Dirección do centro educativo. Establecer a distribución semanal do 

tempo asignado ás áreas na forma en que mellor se acomode ao contexto da concreción 

curricular, respectando a proporción horaria, que proponse nas Ordes de implantación de 

cada etapa. Elaborar a programación operativa do nivel, a partir da concreción curricular 

do Centro, e que abarcará as actividades docentes a realizar no período lectivo. Elaborar o 

Plan de Acción Titorial e informar do mesmo ás familias. Aprobar o calendario e plan de 

reunións e o programa de actividades do nivel. Determinar os criterios para realizar as 

adaptacións curriculares de distinto nivel de significatividade para dar resposta ás NEAE. 

do curso, en colaboración cos mestres especialistas de apoio a partir da proba inicial. 

Establecer as coordinación oportunas entre titores, o resto do profesorado. 

2ª. Outubro: Elaborar os apartados da P.X.A correspondentes aos Equipos de 

nivel. 
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1º Quincenal ou mensualmente: Elaboración da programación de aula que deberá 

responder á secuencia de obxectivos e contidos distribuídos ao longo do curso, 

recollendo tamén as adaptacións curriculares. Unificar criterios de diagnóstico, 

seguimento e avaliación do curso. Propoñer o material didáctico en función do deseño 

curricular. Valorar e experimentar métodos e técnicas que permitan unha mellora 

cualitativa do ensino. Elaborar materiais e tecnoloxía propios adecuados ás áreas, niveis e 

ciclos. Valoración do Plan de Acción Titorial 

2º. Trimestralmente: Reunións previas e posteriores á sesión de avaliación, 

tratándose o desenvolvemento e cumprimento da programación a análise dos resultados 

e as medidas correctoras que se propoñan, xunto a unha valoración do uso dos medio e 

recursos didácticos. Cumprimentar as actas de avaliación e realizar unha valoración do 

rendemento dos alumnos de cada titoría. Avaliar o grado de cumprimento da P.X.A. e 

levala á reunión coa Dirección para recoller as diferentes achegas e elevalas 

posteriormente ao Claustro e Consello Escolar. Valorar e presentar propostas, no seu 

caso, de aspectos que se deban mellorar na convivencia dentro da Comunidade 

Educativa. 

3º. Final de curso: Análise dos resultados finais, conclusións e propostas 

correctoras que se anexionarán á memoria final 

4ª. final de curso. Valoración sobre a convivencia na Comunidade Educativa e 

propostas, no seu caso, de melloras. Cumprimentar: actas oficiais e internas, informes 

individualizados, expedientes persoais. Memoria final de curso: Traballar os diferentes 

apartados nos ciclos, posteriormente levar as conclusións á reunión coa dirección para 

unificalas, lévanse a Claustro e finalmente ao Consello Escolar para a aprobación, se 

procede. 

5ª. Realizadas con asiduidade. Reunións establecidas na planificación da 

dedicación especial docente, empregándose, como mínimo, dúas horas semanais.  

 

      

 



NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO  2018-2021 

CEIP MANUEL SUEIRO 

 

Páxina 49 de 234 
  

3.4.4. Comisión coordinación pedagóxica.  (Consultar PXA)  

 

As funcións da Comisión de Coordinación Pedagóxica serán asumidas polo están 

reguladas nos artigos 61º e 62º do DECRETO 374/1996, do 17 de outubro, polo que se 

aproba o Regulamento orgánico das escolas de educación infantil e dos colexios de 

educación primaria.(DOG. 21/10/1996). 

A comisión de coordinación pedagóxica terá, en relación co réxime de 

funcionamento regulado no título IV deste regulamento, as seguintes competencias: 

a) Elevar propostas ó claustro co fin de establece-los criterios para a elaboración dos 

proxectos curriculares. 

b) Velar para que a elaboración dos proxectos curriculares de etapa e o plan de acción 

titorial se realice conforme os criterios establecidos polo claustro. 

c) Asegura-la coherencia entre o proxecto educativo do centro, os proxectos 

curriculares de etapa e a programación xeral anual. 

d) Establece-las directrices xerais para a elaboración das programacións didácticas dos 

equipos de ciclo e do plan de acción titorial, así como das adaptacións curriculares e dos 

programas de diversificación curricular incluídos no proxecto curricular. 

e) Propoñer ó claustro de profesores os proxectos curriculares para a súa aprobación. 

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

g) Canaliza-las necesidades de formación do profesorado cara ó centro de Formación 

Continuada do Profesorado. 

h) Realizar, de se-lo caso, a proposta ó xefe de estudios co fin de que se designe o 

responsable do equipo de actividades complementarias e extraescolares. 

i) Propoñe-los profesores que han de formar parte do equipo de normalización 

lingüística. 
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3.4.5. Equipo de actividades complementarias e extraescolares. (Consultar 

PXA)  

As funcións do Equipo de Actividades Complementarias e Extraescolares están 

reguladas nos artigos 69º ao 79º do DECRETO 374/1996, do 17 de outubro, polo que se 

aproba o Regulamento orgánico das escolas de educación infantil e dos colexios de 

educación primaria.(DOG. 21/10/1996). 

Se ben no CEIP Manuel Sueiro a totalidade do profesorado forma parte do equipo 

de actividades complementarias e extraescolares.  

 

Artigo 69º 

Terán carácter de complementarias aquelas actividades didácticas que se realizan 

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

diferenciado polo momento, espazo ou recursos que utilizan. Así cabe considera-las 

visitas, traballos de campo, viaxes de estudio, conmemoracións e outras semellantes. 

Artigo 70º 

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

figurando na programación xeral anual, aprobada polo consello escolar, se realizan fóra 

de horario lectivo. A participación nelas será voluntaria. 

O equipo de actividades complementarias e extraescolares encargarase de 

promover, organizar e facilitar este tipo de actividades. 

Nos centros con tres, catro ou cinco unidades a coordinación das actividades 

extraescolares e complementarias será asumida pola Dirección do centro educativo. 

Artigo 75º 

O xefe do equipo de actividades complementarias e extraescolares terá, entre 

outras, as seguintes funcións: 

a) Elabora-lo programa anual destas actividades para o que se terán en conta as 

propostas dos equipos de ciclo, dos profesores e dos pais e as orientacións do claustro e 

comisión de coordinación pedagóxica. 
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b) Programar cada unha das actividades especificando obxectivos, responsables, 

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

alumnado. 

c) Proporcionarlles ós alumnos e ós pais a información relativa ás actividades do 

equipo. 

d) Promover e coordina-las actividades culturais e deportivas en colaboración co 

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

pais. 

e) Coordina-la organización dos intercambios escolares e calquera tipo de viaxes que se 

realicen cos alumnos. 

f) Distribuí-los recursos económicos destinados para o efecto, procedentes de achegas 

de institucións, asociacións ou do propio centro, logo de aprobación polo consello escolar. 

g) Organiza-la utilización da biblioteca do centro. 

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

se incluirá na memoria de centro. 

i) Presentar propostas ó equipo directivo para a realización e intercambio de 

actividades cos centros do seu contorno. 

 

Para o desenvolvemento das actividades complementarias e extraescolares que 

se realicen fóra da localidade onde está situado o centro, deberase contar cos seguintes 

requisitos: 

a) Aprobación do consello escolar. 

b) Autorización escrita dos pais ou titor legal. 

c) Os alumnos e alumnas serán acompañados polo profesorado correspondente na 

proporción dun profesor ou profesora por cada unidade. 

Os centros facilitarán e promoverán a participación dos distintos sectores da 

comunidade educativa tanto a título individual como a través das súas asociacións e os 

seus representantes no consello escolar, na selección, organización, desenvolvemento e 

avaliación das actividades complementarias e extraescolares 
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Os centros, coa aprobación do consello escolar, poderán establecer convenios de 

colaboración con asociacións culturais ou entidades sen ánimo de lucro para o 

desenvolvemento de actividades extraescolares e complementarias. Estes convenios 

deberán ser autorizados polo delegado provincial da Consellería de Educación e 

Ordenación Universitaria, director xeral de Centros e Inspección Educativa ou conselleiro 

de Educación e Ordenación Universitaria, segundo teñan incidencia provincial, 

autonómica ou estatal. 

As administracións locais poderán colaborar cos centros educativos para impulsa-

las actividades extraescolares e complementarias e promove-la relación entre a 

programación dos centros e o contorno socioeconómico no que estes desenvolven o seu 

labor. 

 

3.4.6. Titorías    

 

A función titorial e orientación dos alumnos e alumnas, que forma parte da 

función docente, desenvolverase ao longo de todas as etapas, ciclos e niveis. Na 

educación infantil e primaria levarase a cabo de forma integrada no proceso de ensino-

aprendizaxe.  

Cada grupo de alumnos/as terá un titor/a. As titorías serán designadas pola 

Dirección do centro, entre os profesores/as que impartan docencia a todo o grupo, 

procurando que a designación recaia no profesor con maior número de horas de docencia 

no grupo. 

As súas funcións están reguladas no artigo 81º do  DECRETO 374/1996, do 17 de 

outubro, polo que se aproba o Regulamento orgánico das escolas de educación infantil e 

dos colexios de educación primaria (DOG. 21/10/1996) e a adscrición regulada na ORDE 

do 28 de xuño de 2010 pola que se modifican parcialmente as ordes do 1 de agosto de 

1997, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento do Decreto 324/1996, polo 

que se aproba o regulamento orgánico dos institutos de educación secundaria e se 

establece a súa organización e funcionamento, do 22 de xullo de 1997, pola que se 

regulan determinados aspectos de organización e funcionamento das escolas de 
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educación infantil, dos colexios de educación primaria e dos colexios de educación infantil 

e primaria dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, e do 3 de 

outubro de 2000, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento do Decreto 

7/1999, polo que se implantan e regulan os centros públicos integrados de ensinanzas non 

universitarias (DOG. 06/07/2010) 

   

3.4.6.1. Designación   

 

Para a designación de titores/as, terase en conta: 

Nos centros nos que o número de mestres sexa igual có de unidades, cada mestre 

desempeñará a titoría dun grupo de alumnos. Nos centros nos que o número de mestres 

sexa superior có de unidades, a titoría de cada grupo de alumnos recaerá 

preferentemente no mestre que teña maior horario semanal co dito grupo.  

Os mestres que compartan centro só poderán ser designados titores no centro para 

o que estean nomeados, non asignando nunca titorías ao profesorado que desempeñe 

postos de traballo itinerantes mentres o resto do profesorado, exceptuando o equipo 

directivo, non as teña asignadas.  

A asignación de titorías ós especialistas farase sempre ós que teñan máis horas 

dispoñibles, procurando -ao mesmo tempo- que imparta o máximo de horas de docencia 

no grupo do que vai ser titor. 

Co fin de facilita-la relación do profesor titor cos pais, fixarase na programación 

xeral anual unha hora semanal para a atención ós pais, sendo esta os luns,  dentro do 

horario non lectivo de obrigada permanencia no centro. Programaranse, igualmente, 

reunións globais cos pais por titorías, niveis ou ciclos, encamiñadas a expoñelas liñas 

xerais do plano de traballo. En todo caso unha terá lugar antes do mes de novembro. 

Serán funcións propias do titor as indicadas no artigo 81 do Regulamento orgánico 

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

a) Participar no desenvolvemento do plan de acción titorial e nas actividades de 

orientación, baixo a coordinación do xefe de estudios. 
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b) Proporcionar no principio de curso, ós alumnos e ós pais, información documental 

ou, no seu defecto, indicar onde poden consultar todo o referente a calendario escolar, 

horarios, horas de titoría, actividades extraescolares e complementarias previstas, 

programas escolares e criterios de avaliación do grupo. 

c) Coñece-las características persoais de cada alumno a través da análise do seu 

expediente persoal e doutros instrumentos válidos para conseguir ese coñecemento. 

d) Coñece-los aspectos da situación familiar e escolar que repercuten no rendemento 

académico de cada alumno. 

e) Efectuar un seguimento global dos procesos de ensinanza-aprendizaxe dos alumnos 

para detectar dificultades e necesidades especiais, co obxecto de busca-las respostas 

educativas adecuadas e solicita-los oportunos asesoramentos e apoios. 

f) Coordina-las adaptacións curriculares necesarias para alumnos do seu grupo. 

g) Facilita-la integración do alumnado no grupo e fomenta-la súa participación nas 

actividades do centro. 

h) Orienta-los alumnos dunha maneira directa e inmediata no seu proceso formativo. 

i) Informa-lo equipo de profesores do grupo de alumnos das características, 

especialmente naqueles casos que presenten problemas específicos. 

l) Coordina-lo axuste das diferentes metodoloxías e principios de avaliación 

programados para o mesmo grupo de alumnos. 

m) De se-lo caso, organizar e presidi-las sesións de avaliación. 

n) Coordina-lo proceso de avaliación dos alumnos do seu grupo e adopta-la decisión 

que proceda referente á promoción dos alumnos dun ciclo a outro, logo de audiencia dos 

seus pais ou titores legais. 

ñ) Atender, xunto co resto do profesorado, os alumnos e alumnas mentres estes 

permanecen no centro nos períodos de lecer. 

o) Colaborar co equipo de orientación educativa e profesional do sector nos termos que 

estableza o mesmo e a xefatura de estudios. 

p) Colaborar cos demais titores no marco dos proxectos educativo e curricular do 

centro. 
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q) Orienta-las demandas e inquedanzas dos alumnos e mediar ante o resto de 

profesores, alumnado e equipo directivo nos problemas que se presenten. 

r) Informa-los alumnos do grupo, os pais e os profesores de todo aquilo que lles afecte 

en relación coas actividades docentes e o rendemento académico, con especial atención 

ós aspectos e medidas tendentes a facilita-la competencia lingüística dos alumnos e 

alumnas nas dúas linguas oficiais. 

s) Facilita-la cooperación educativa entre os profesores e os pais dos alumnos. 

t) Exercer, de acordo co proxecto curricular, a coordinación entre os demais profesores 

do grupo. 

u) Cubri-los documentos oficiais relativos ó seu grupo de alumnos. 

v) Controla-la falta de asistencia ou puntualidade dos alumnos, e ter informados os 

pais ou titores e o xefe de estudios. 

x) Fomenta-la colaboración das familias nas actividades de apoio á aprendizaxe e 

orientación dos seus fillos. 

z) Aqueloutras que se lle puidesen encomendar para o mellor desenvolvemento da 

acción titorial. 

 

En resumo:  

- Procurarase que o titor ou titora sexa o profesor que más horas imparta no 

curso. 

- De ser titor un especialista procurarase que sexa a partir do terceiro nivel . Aquel 

especialista que imparta menos horas de clase na súa especialidade, será o primeiro en 

adxudicárselle unha titoría. 

- Unha vez cumpridos os criterios anteriores elixirase titoría atendendo aos 

seguintes criterios por orden de preferencia: maior antigüidade no centro, no corpo de 

mestres como funcionario de carreira e menor número de rexistro persoal ou de orde de 

lista se é o caso, respectivamente.  

- Excepcionalmente, cando a xuízo do equipo directivo existisen razóns 

pedagóxicas de peso, será a dirección do centro quen asigne as titorías. 
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3.4.6.2. Plan de acción titorial.  (Consultar o Plan nos anexos). 

 

O xefe do departamento de orientación elaborará, de acordo coas directrices do 

plan de orientación e do Claustro un Plan de acción titorial no que se recollan as tarefas e 

instrumentos precisos para que o profesorado desenvolva as súas funcións.  

O ciclo de Educación Infantil programará un 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 deste período de adaptación.  

O centro contará cun Plan de acollida para alumnado, familias e mestres/as que se 

incorporan por primeira vez e prestarase especial atención ás incorporacións procedentes 

do estranxeiro. 

  

  



NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO  2018-2021 

CEIP MANUEL SUEIRO 

 

Páxina 57 de 234 
  

  

3.4.7. Equipo de dinamización da lingua galega. (Consultar o Plan nos 

anexos) 

 

O equipo de dinamización lingüística constitúese para potenciar o uso da lingua 

galega, que estará formado, por todos os membros do claustro docente. Poderán 

incorporarse ó traballo do equipo para temas puntuais outros membros da comunidade 

educativa, estando composto como mínimo por  

a) Un profesor de cada ciclo, por proposta dos seus integrantes. 

b) Os membros do equipo serán nomeados polo director. 

c) Poderán incorporarse ó traballo do equipo para temas puntuais outras 

membros da comunidade educativa. 

 

Se ben no CEIP Manuel Sueiro a totalidade do profesorado forma parte do equipo 

de dinamización da lingua galega.  

 

As competencias do equipo serán as seguintes: 

a) Presentar, a través do claustro, propostas á dirección para a fixación dos 

obxectivos de normalización lingüística que se incluirán no proxecto educativo de centro. 

b) Propoñer ao claustro para a súa inclusión no proxecto curricular, o plan xeral 

para o uso do idioma, no cal se deberá especificar, cando menos: 

b.1) Medidas para potenciar o uso da lingua galega nas actividades do 

centro. 

b.2) Proxectos tendentes a lograr unha valoración positiva do uso da lingua 

propia e a mellorar a competencia lingüística dos membros da comunidade 

educativa. 

c) Propoñer á dirección, para a súa inclusión no proxecto curricular, o plan 

específico para potenciar a presenza da realidade galega, cultura, historia, xeografía, 

economía, etnografía, lingua, literatura, arte, folclore, etc. no ensino. 
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d) Elaborar e dinamizar un plan anual de actividades tendentes á consecución dos 

obxectivos incluídos nos plans anteriores. 

e) Presentar para a súa aprobación no Consello Escolar o orzamento de 

investimento dos recursos económicos dispoñibles para estes fins. 

 

Coordinación: 

A coordinación do equipo será desempeñada por un profesor do CEIP Manuel 

Sueiro, preferentemente con destino definitivo no centro. 

 

Competencias do coordinador/a: 

Serán as seguintes: 

a) Colaborar na elaboración do PEC.  

b) Responsabilizarse da redacción dos plans que serán propostos á dirección 

educativa. 

c) Convocar e presidir as reunións do equipo. 

d) Responsabilizarse da redacción das actas de reunión, así como da redacción da 

memoria final de curso, na que se fará unha avaliación das actividades realizadas que se 

incluirá na memoria do centro. 

e) Proporcionarlles ós membros da comunidade educativa información sobre as 

actividades do equipo e de todos aqueles actos e institucións relacionados coa realidade 

galega. 

o    Proxecto Lingüístico 

O Proxecto Lingüístico válido para catro cursos, será redactado por unha comisión 

do profesorado nomeada pola Dirección e oído o Claustro, o proxecto será remitido cada 

catro cursos aos servicios da Inspección Educativa pero cada ano elaborarase unha 

addenda con informacións e modificacións. 

o    Uso da Lingua Galega no centro. 

Con relación ao uso da lingua galega no centro educativo e nas aulas temos que ter 

en conta o seguinte, atendendo ao Decreto 79/2010 do 20 de maio, para o plurilingüismo 

no ensino non universitario de Galicia: 
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1.- As actuacións administrativas de réxime interno dos centros docentes tales 

como actas, comunicados e anuncios redactaranse , con carácter xeral, en lingua galega. 

2.- As programacións e outros documentos didácticos das materias de lingua 

redactaranse, con carácter xeral, na lingua respectiva. 

3.- Na etapa de Educación Infantil o profesorado usará a lingua materna 

predominante entre o alumnado, procurando que adquira a outra. Antes de que comece 

o curso preguntarase as familias para determinar a lingua materna.. 

4.- Na Educación Primaria garantirase a adquisición da competencia lingüística 

propia da etapa e do nivel nas dúas linguas oficiais. Impartirase en galego: as Ciencias 

Sociais e as Ciencias Naturais e en castelán Matemáticas. O resto das materias decídeo o 

Claustro garantindo a mesma porcentaxe de horas semanais en cada lingua. Decídese 

cada catro anos. 

5.- O alumnado poderá empregar como lingua oral e escrita calquera das oficiais, 

agás en Lingua Galega, Lingua Castelá e Lingua Estranxeira. Non obstante, procurarase 

que utilice a lingua na que se imparte a materia. 

6.- O centro pode ofrecer ata un máximo dun terzo do seu horario lectivo semanal 

en linguas estranxeiras 
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3.4.8. Equipo de dinamización da biblioteca. (Consultar o Plan nos anexos). 

   

O equipo de dinamización da biblioteca estará integrado por todos os mestres e 

mestras do CEIP Manuel Sueiro.  

Designarse unha persoa encargada da dinamización da biblioteca, entre 

profesorado do centro, preferentemente entre os que teñan destino definitivo no 

mesmo, que mostren o seu interese, que se encargue da xestión da biblioteca e dos 

recursos documentais por un período de dous anos, tendo como obxectivo a organización 

do servizo de biblioteca e documentación, dependente da Dirección educativa. O dito 

profesor/a desempeñará as seguintes funcións en colaboración co resto do profesorado.  

1. Elaborar, en colaboración co profesorado do equipo de biblioteca, o proxecto 

anual de biblioteca escolar e a memoria final.  

2. Coordinar, seguindo as directrices da consellería, a elaboración e posta en práctica 

do proxecto lector de centro, coa participación de todo o profesorado.  

3. Realizar o tratamento técnico dos fondos (seleccionar, organizar, clasificar e 

catalogar).  

4. Informar o claustro das actividades da biblioteca e integrar a súas suxestións.  

5. Difundir os fondos existentes e as súas posibilidades de consulta entre toda a 

comunidade escolar.  

6. Definir os criterios para o préstamo e atender o servizo xunto co equipo de apoio.  

7. Asesorar o profesorado en técnicas de animación á lectura, estratexias de 

dinamización, formación de usuarios e traballo documental, seleccionando e elaborando 

materiais, xunto co resto do profesorado, para a formación do alumnado nestes aspectos.  

8. Coordinar o equipo de apoio á biblioteca escolar. 

 9. Representar o equipo de biblioteca no Claustro 

10. Coordinar a elaboración do Proxecto Lector do Centro e dos Plans Anuais de 

Lectura que son competencia de todo o equipo docente e se incluirán no P.X.A 

11. Asegurar a organización, mantemento e axeitada utilización dos recursos 

documentais da biblioteca do centro. 
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12. Atender aos alumnos/as que utilicen a biblioteca, coa axuda dos profesores/as 

que teñan asignadas horas de atención á mesma, facilitándolles o acceso ás diferentes 

fontes de información e orientándoos a súa utilización. 

13. Difundir, entre o profesorado e o alumnado, información pedagóxica e cultural. 

14. Colaborar na promoción da lectura, como medio de información, entretemento e 

lecer. 

15. Recoller as propostas, e trasladalas á dirección, de novos materiais e fondos para 

a biblioteca. 

 

3.4.9. Equipo de dinamización das TICS. (Consultar o Plan nos anexos). 

    

 O equipo de dinamización das TICS estará integrado por todos os mestres e 

mestras do CEIP Manuel Sueiro.  

Designarse unha persoa encargada das tecnoloxías da información e da 

comunicación, entre profesorado do centro, preferentemente entre os que teñan destino 

definitivo no mesmo, por un período de dous anos.  

O dinamizador/a terá como obxectivo o mantemento cotián dos equipamentos 

informáticos do centro, así como o soporte no seu uso didáctico ao resto dos profesores 

do Claustro, sendo as súas funcións as seguintes:  

1. Dinamizar e impulsar o uso das TIC do centro.  

2. Mantemento cotián dos equipamentos informáticos do centro, constituíndo o 

primeiro nivel de soporte destes, contando co apoio, nesta tarefa, do asesor ou asesora 

TIC da zona, sempre que as circunstancias así o requiran.  

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

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

as circunstancias así o requiran.  

4. Elaborará, por requirimento da dirección e das liñas directrices do Claustro, o 

proxecto TIC e a organización e xestión dos medios e recursos tecnolóxicos do centro.  

5. Asesorar, de ser o caso, no mantemento do sitio web do centro.  
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6. Aqueloutras funcións que a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria 

estableza na súa normativa específica. 

 

3.5. MODO DE COORDINARSE OS MEMBROS DO EQUIPO 

DIRECTIVO, O EQUIPO DOCENTE, OS TITORES E DEMÁIS 

EQUIPOS. 

 

3.5.1. Equipo directivo: 

- O equipo directivo coincidirá en horario, a lo menos durante tres horas semanais 

para desenvolver a súa coordinación. 

- Para asegurar a atención do equipo directivo prégase concertar cita a través do 

alumnado, correo electrónico do centro ou telefonicamente. 

- De calquera reunión co equipo directivo se poderá levantar acta se fose oportuno, 

pasando a rexistrarse no libro de incidencias e rexistro correspondente de actas. 

- O equipo directivo fomentará un clima de diálogo e entendemento entre os 

diferentes sectores da comunidade escolar, mediando entre eles se for preciso. 

 

3.5.2 Equipo docente: 

 

- O equipo docente reunirase periodicamente ao longo do curso. 

- Fixará as datas de reunión durante o mes de setembro. 

- O profesorado dos diferentes niveis fixará os contidos e os criterios de promoción, 

asesorados polo departamento de orientación. 

- O equipo docente adoptará as decisión correspondentes sobre a promoción do 

alumnado tendo en conta o criterio do profesorado titor. 

- Presentará un proxecto para o Plan Xeral Anual no que, a lo menos, figurarán as 

datas de reunión, un plan de actividades ou saídas complementarias e as necesidades de 

material.  
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3.5.3. Titorías: 

 

- Os titores consultarán periodicamente co profesorado especialista sobre o 

desenvolvemento educativo da aula. 

- A hora de visita semanal das familias será os martes de 16:00 a 17:00 horas da 

tarde, agás que haxa algún cambio circunstancial. 

- As titorías procurarán unha reunión inicial coas familias do seu alumnado. 

- As titorías serán flexibles, sempre en horario non lectivo, para posibles visitas das 

familias que non poidan facelo na hora fixada, sempre que sexa con cita previa. 

- Os pais, nais ou titores legais deberán concertar a visita aos titores previamente a 

través do alumnado, correo electrónico do centro ou telefonicamente. 

- Os  titores poderán solicitar das familias, colaboración para a realización de 

actividades do alumnado.  

 

3.5.4. Equipo TIC: 

 

- Terá un coordinador ou coordinadora. 

- Todo o profesorado de Claustro formará parte do Equipo TIC.  

- Reunirase segundo se indique no PXA cada curso escolar. 

- Determinará a xestión do material informático do centro. 

- Indicará o tratamento dos contidos do equipos e as aplicación a instalar. 

- Todas as aplicación instaladas no centro disporán de  licenza para facelo. 

- Desenvolverá e marcará as directrices de traballo da comunidade educativa no 

espazo web do centro. 

- A publicación de imaxes do alumnado na galería do centro contará co permiso das 

familias, polo que cada titoría disporá dun listado do alumnado no que figure a situación 

da autorización correspondente. 

- Marcará as necesidades.  
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- Manterá   o inventario do material tic do centro. 

- Presentará o proxecto tic para  o PXA e a memoria final. 

 

3.5.5. Equipo de biblioteca. 

 

- O equipo de biblioteca seguirá as normas específicas de biblioteca, e será 

organizado pola persoa coordinadora. 

- Todo o profesorado do Claustro formará parte do Equipo de Biblioteca.  

 

3.6. ANPA.         

 

A dirección do centro educativo manterá as reunións coa Directiva da ANPA Limiar 

sempre que sexan solicitadas.  
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4. CANLES DE PARTICIPACIÓN DOS DISTINTOS 

SECTORES DA COMUNIDADE EDUCATIVA. 

 

A Comunidade Educativa do CEIP Manuel Sueiro está formada polos seguintes 

sectores: os mestres e mestras, o alumnado, os pais e nais do alumnado, persoal de 

administración e servizos, así como o Concello da localidade.  

Concibimos a participación como unión de esforzos, intercambio de información, 

achega de ideas e prestación de axudas necesarias para o mellor funcionamento do noso 

centro e o achegamento de escola-sociedade.  

As canles de participación dos distintos sectores da comunidade educativa son os 

seguintes: 

4.1. Profesorado.    

 

Cada grupo de alumnos/ as terá un titor ou titora que será nomeado pola dirección 

do centro, a proposta da xefatura de estudos, de entre o profesorado que imparta 

docencia no mesmo.  

No caso de que existan nenos/as con integración en aula específica a titoría deste 

alumnado será exercida polo mestre ou mestra especializado/a para a atención deste 

alumnado.  

No caso do alumnado con necesidades educativas especiais escolarizado nun grupo 

ordinario, a titoría será exercida de maneira compartida entre o mestre/a que exerza a 

titoría do grupo onde estea integrado e o profesorado especialista.  

Aqueles/ as mestres/ as que, durante un curso escolar, tivesen asignado o primeiro 

curso de calquera ciclo da educación primaria ou do segundo ciclo de educación infantil 

permanecerán no mesmo ciclo ata a súa finalización por parte do grupo de alumnos/ as 

con que o iniciou, sempre que continúen prestando servizo no centro, tal e como se 

recolle no calendario escolar e  na lexislación que regula o funcionamento dos centros de 

educación infantil e primaria.  
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Os titores e titoras exercerán a dirección e orientación da aprendizaxe do alumnado 

e o apoio no seu proceso educativo en colaboración coas familias.  

A asignación das titorías realizarase a principios de curso, respectando a normativa 

vixente.  

 

4.2. Familias.    

 
A. Dereitos das familias.  

 

Os que se recollen no artigo 4º da Lei Orgánica 8/1985 do 3 de xullo, Reguladora do 

Dereito á Educación. (BOE. 04/07/1985), no artigo 105º do DECRETO 374/1996, do 17 de 

outubro, polo que se aproba o Regulamento orgánico das escolas de educación infantil e 

dos colexios de educación primaria. (DOG. 21/10/1996), así como outra lexislación ao 

respecto como a Lei 4/2011, do 30 de xuño de convivencia e participación da comunidade 

educativa. (DOG. 15/07/2011) e o Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se 

desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade 

educativa en materia de convivencia escolar. (DOG. 27/01/2015).  

B. Colaboración das familias.  

O centro, facilitará a participación dos pais/nais na vida do centro (de forma 

individual, en reunións, a través dos membros do Consello Escolar, ANPA,…).  

Isto deberase lograr, principalmente, facilitando información sobre todos os 

aspectos que lles poidan ser de interese.  

Os pais e nais ou representantes legais, como principais responsables que son da 

educación dos seus fillos e fillas, teñen a obrigación de colaborar cos centros docentes e 

cos mestres e mestras.  

Esta colaboración concrétase en:  

  Estimular aos seus fillos/ as na realización das actividades escolares para a 

consolidación da súa aprendizaxe que lles foran asignadas polo profesorado.  

  Respectar a autoridade e orientacións do profesorado.  
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  Respectar as normas de organización, convivencia e disciplina do centro. 

  Procurar que os seus fillos/ as conserven e manteñan en bo estado os libros de 

texto e o material didáctico cedidos polo centro. 

  Cumprirán coas obrigacións contraídas cos compromisos educativos e de 

convivencia que houbesen subscritos polo centro.  

 

C.  Asociación de Nais e Pais ( AMPA).  

 As que se recollen no artigo 105º  do Decreto DECRETO 374/1996, do 17 de outubro, 

polo que se aproba o Regulamento orgánico das escolas de educación infantil e dos 

colexios de educación primaria. (DOG. 21/10/1996). 

D. Representantes de nais, pais e representantes legais no Consello Escolar. 

E. Participación das familias nas titorías:  

a. A principios de curso, realizarase unha reunión colectiva de titoría na que os pais, 

nais e representantes legais serán informados de diversos aspectos relativos ao 

desenvolvemento do curso escolar: obxectivos, actividades, metodoloxía e avaliación da 

programación didáctica e propostas pedagóxicas; dificultades; estratexias, difusión dos 

detalles organizativos, horarios, materiais que deben adquirirse, libros de texto, 

consultas, información sobre a dinámica das titorías, colaboración en actividades dentro 

da aula,… Nesta primeira reunión presentarase ás familias o equipo docente que vai 

impartir clase ao grupo-clase.  

b. Todos os pais e nais de alumnos/ as ou os seus representantes legais, serán 

atendidos e informados polo mestre/a ou especialista do proceso educativo dos seus 

fillos/ as de forma oral e escrita.  

c. A información oral realizarase de forma colectiva nas reunións que convoque o 

titor/a e de maneira individual, cada vez que o pai/nai/representante legal, titor/a ou 

especialista requírao, no horario establecido para a titoría ou ben, se fose necesario, en 

calquera outro momento que ambas as partes acorden e que sexan compatibles coa 

dispoñibilidade horaria do docente e en compatibilidade co calendario de actividades dos 

mestres/ as do centro.  
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d. Dedicarase unha hora semanal para as titorías, os martes de 16.00 horas a 17.00 

horas,  na que os pais/nais/representantes legais poderán entrevistarse, previa cita cos 

titores/ as ou especialistas. É importante que as familias atendan ás citacións pola 

transcendencia que puidesen ter. En ningún caso, os pais/nais/representantes legais 

tentarán ter entrevistas cos profesores/ as ás horas de entrada e saída do colexio, pois 

dificulta o normal desenvolvemento das mesmas. Calquera información que necesiten 

facer chegar aos distintos profesores/ as será a través da axenda escolar ou deixando a 

información telefonicamente na secretaría do centro. Puntualmente, segundo a urxencia 

do tema para tratar, poderase dar a información no momento da saída, pero nunca 

converterse nunha titoría.  

e. A axenda escolar será o vehículo para o intercambio de información puntual 

entre familia e o titor ou os especialistas. Deste xeito pódense solicitar citas de titorías, 

xustificar as faltas independentemente de que estas estean documentadas, levar un 

control das tarefas, datas de exames, etc.  

f. A información escrita realizarase como mínimo unha vez ao trimestre, a través 

do boletín informativo de notas  

g. As familias tamén poden recibir información puntual sobre actividades, eventos, 

ou outros aspectos de interese por medio de notas informativas.  

 

H. Comunicación electrónica e outras formas de relación.  

 As que se recollen no noso Proxecto Educativo en consonancia co traballo realizado 

pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria a través da aplicación 

informática ABALARMÓBIL.  
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4.3. P.A.S. e Persoal non docente.  

 
A. Dereitos e obrigacións. Os que se recollen na seguinte lexislación.  

 Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia Texto consolidado  

(DOG. 24/05/2015) 

 Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, polo que se aproba o texto 

refundido da Lei da Función Pública de Galicia Texto consolidado DOG V 

Convenio colectivo único para o persoal laboral da Xunta de Galicia  

 Resolución do 20 de outubro de 2008 da DG de Relacións Laborais pola que se 

dispón o rexistro, o depósito e a publicación no DOG do convenio colectivo 

único para o persoal laboral da Xunta de Galicia. 

  Resolución do 5 de agosto de 2010 da DG de Relacións Laborais pola que se 

dispón o rexistro e a publicación no DOG do acordo do comité intercentros polo 

que se modifica o texto do V Convenio colectivo único para persoal laboral da 

Xunta de Galicia Instrucións necesarias para unha correcta aplicación do Acordo 

para o acceso á xubilación parcial e o contrato de substitución do persoal laboral 

do Convenio colectivo único da Xunta de Galicia Acordo entre a Xunta de Galicia 

e as organizacións sindicaless CIG e CC. OO., relativo á aplicación ao persoal do V 

Convenio colectivo único do persoal laboral da Xunta de Galicia do réxime de 

vacacións, permisos e licenzas do persoal funcionario Acordo da Dirección Xeral 

da Función Pública e das organizacións sindicais CIG, CC. OO., CSIF e UXT para o 

recoñecemento do tempo de servizo militar para o cómputo dos trienios do 

persoal laboral do V convenio colectivo da Xunta de Galicia  

 Resolución do 9 de xaneiro de 2017, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que 

se dispón a inscrición no rexistro e a publicación no Diario Oficial de Galicia do 

acordo entre a Xunta de Galicia e as organizacións sindicais CIG, CCOO, CSI- F e 

UXT sobre os bombeiros forestais e a súa segunda actividade Estatuto Básico do 

Empregado Público Texto refundido:  

 Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto 

refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público.  

 Lei 2/2009, do 23 de xuño, de modificación do texto refundido da Lei da función 
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pública de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo 

 

B. Participación do PAS . 

Fomentarase a participación activa do persoal do PAS na consecución dos 

obxectivos educativos dos centros e, especialmente, nos relativos á convivencia, tal e 

como se recolle na Lei 4/2011, do 30 de xuño de convivencia e participación da comunidade 

educativa. (DOG. 15/07/2011) e no  Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 

4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de 

convivencia escolar. (DOG. 27/01/2015) 

 

4.4. Concello.          

 

O Concello de Ourense participa e intervén activamente na Comunidade Educativa 

do noso centro: 

  Colabora cos diferentes colectivos que interveñen na educación escolar: 

profesorado, pais e nais, alumnado, administración, asociacións e servizos.  

  Atende ás necesidades e demandas expostas polo profesorado, pais e nais, 

alumnado e por outras entidades e servizos. 

  Realiza e desenvolve programas educativos no seo escolar: escola de pais e nais, 

valoración do clima social dentro da aula, habilidades sociais, técnicas de relaxación, 

orientación a secundaria para o alumnado de sexto curso, coeducación, visitas ao 

Concello e biblioteca municipal, escola e cinema. 

  Ademais, o Concello de Ourense participa a través de:  

o Comisións Técnicas e Locais de Absentismo.  

o No Consello Escolar, a través dun concelleiro/a ou representante, 

segundo establecen as leis vixentes. 

o  No Consello Escolar Municipal. 

o Na organización de actividades extraescolares.  

o Facilitando o uso de infraestruturas.  

o Realizando actuacións segundo as competencias que lle outorga a 
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lexislación vixente:  

 mantemento e conservación do centro e vixilancia.  

 Poñendo a disposición do centro a policía local de Ourense para 

velar pola seguridade das entradas, saídas, excursións, 

simulacros, eventos, etc.  
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5. CRITERIOS E PROCEDEMENTOS DE 

ESCOLARIZACIÓN E AVALIACIÓN.  

 

5.1. Escolarización.   

 

A escolarización no CEIP Manuel Sueiro seguirá a normativa vixente sendo a 

seguinte:  

1º) DECRETO 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de 

alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas 

de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria 

obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de 

educación. (DOG. 26/12/2012).  

2º) ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a 

admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan 

ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación 

secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, 

de educación.  (DOG. 15/03/2013) 

3º) ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 

2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros 

docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de 

educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de 

bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG. 

01/02/2017).  
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En dito decreto regúlanse os seguintes aspectos os cales se desenvolven las ordes 

citadas anteriormente.  

 

CAPÍTULO I DISPOSICIÓNS XERAIS 

Artigo 1. Obxecto e ámbito de aplicación 

Artigo 2. Principios xerais 

Artigo 3. Información ao alumnado e ás súas familias 

Artigo 4. Requisitos 

Artigo 5. Garantía de permanencia 

Artigo 6. Adscrición de centros docentes 

 

CAPÍTULO II ESCOLARIZACIÓN DO ALUMNADO 

Sección 1ª. Normas comúns sobre o procedemento de admisión 

Artigo 7. Solicitudes 

Artigo 8. Áreas de influencia 

Artigo 9. Criterios xerais de admisión do alumnado 

Sección 2ª. Procedemento ordinario de admisión 

Artigo 10. Acceso por primeira vez a un centro 

Artigo 11. Admisión de alumnado con necesidades específicas de apoio 

educativo 
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Sección 3ª. Procedemento extraordinario de admisión 

Artigo 12. Escolarización por traslado 

Artigo 13. Escolarización por violencia de xénero ou acoso escolar 

CAPÍTULO III ÓRGANOS COMPETENTES NOS PROCESOS DE ADMISIÓN 

Artigo 14. Consellos escolares e titulares dos centros privados concertados 

Artigo 15. Comisións de escolarización 

Artigo 16. Composición das comisións de escolarización 

Artigo 17. Funcións das comisións de escolarización 

CAPÍTULO IV RECLAMACIÓNS E RECURSOS 

Artigo 18. Reclamacións 

Artigo 19. Incumprimentos 

Disposición adicional primeira. Admisión do alumnado en residencias escolares e 

escolas fogar 

Disposición adicional segunda. Admisión do alumnado nos centros específicos de 

educación de persoas adultas e de ensinanzas de réxime especial 

Disposición adicional terceira. Centros privados non concertados 

Disposición adicional cuarta. Protección de datos de carácter persoal 

Disposición adicional quinta. Capacidade 

Disposición adicional sexta. Aplicación da norma 

Disposición transitoria única. Vixencia das áreas de influencia 
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Ademais o noso centro seguirá as Instrucións que cada ano regule a Consellería de 

Cultura, Educación e Ordenación Universitaria sobre a matriculación do alumnado. 

O centro publicará no taboleiro de anuncios e na paxina web do CEIP Manuel Sueiro 

( http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmanuelsueiro/ ) toda a información relevante do 

devandito proceso:  

- Relación de postos escolares vacantes, incluíndo os postos reservados para o 

alumnado con NEAE.  

- Áreas de influencia do centro.  

- Prazo de presentación de solicitudes.  

- Normativa correspondente a todo o procedemento de admisión do alumnado.  

- O centro facilitará aos solicitantes os formularios necesarios de todo o 

procedemento para seguir.  

- A dirección do centro deberá asegurar que todo o proceso de escolarización faise 

de acordo á normativa vixente e cumprindo co establecido coa Consellería de , Cultura, 

Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia.  

  

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmanuelsueiro/
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5.2. Avaliación. (Consultar PEC)       

  

 

Este apartado do NOF está vinculado directamente aos apartados  6 e 8 do Proxecto 

Educativo de Centro (PEC) do CEIP Manuel Sueiro. 

Alí especifícanse os seguintes puntos:  

 

6. COORDINACIÓN E CONCRECIÓN DOS CONTIDOS CURRICULARES . 

 

6.1. Educación infantil.  

6.1.1. Proposta pedagóxica de educación infantil.      

6.1.2. Obxectivos xerais de etapa.         

6.1.3. Áreas: obxectivos e contidos          

6.1.4. Principios de intervención educativa        

6.1.5. Avaliación           

6.1.6. As competencias na Educación Infantil.       

 

6.2. Educación primaria.           

6.2.1.  Obxectivos.          

6.2.2. Competencias Clave.         

6.2.3.  Avaliación.           

6.2.4. Contidos e descritores por áreas e niveis.   

    

6.3. Orientacións para a incorporación da educación en valores e ensinos 

transversais nas distintas áreas      

6.3.1. En Educación Infantil.        

6.3.2. En Educación Primaria.     

      

6.4. Plan para o tratamento transversal da lectura.   
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6.5. Plan para o tratamento transversal da educación dixital.   

 

  

6.6. Plan para o tratamento transversal da promoción de estilos de vida 

saudables.          

  

7. CRITERIOS PARA A DETERMINACIÓN DO HORARIO DE CORDINACIÓN DOCENTE. 

   

 

8. CRITERIOS E PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO.   

8.1. Consideracións xerais sobre a avaliación.      

8.2. Criterios de avaliación por etapas.   

8.2.1. En Educación Infantil.        

8.2.2. En Educación Primaria.        

8.2.2.1. 1º curso.       .  

8.2.2.2. 2º curso.         

8.2.2.3. 3º curso.         

8.2.2.4. 4º curso.         

8.2.2.5. 5º curso.         

8.2.2.6. 6º curso.  

        

8.3. Instrumentos e criterios de cualificación en primaria.     

8.4. Criterios de promoción.         

8.4.1. Procedemento para a toma de decisión da promoción.    

8.4.2. Procedemento para oír ao pai, nai ou titores legais do alumnado previo á toma 

de decisión da promoción.       

8.5. Reclamacións.    
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5.2.1. DESEÑO PROCEDIMENTAL DAS SESIÓNS DE AVALIACIÓN: 

- As sesión de avaliación serán fixadas pola xefatura de estudos. 

- As sesións faranse por titorías coa asistencia de todo o profesorado implicado e 

poderase contar coa presenza e asesoramento da orientadora do centro. 

- As sesións de avaliación non consistirán nun mero ditado de notas, senón que se 

estudará cada alumno, as dificultades, as posibilidades de axuda, … 

- As titorías poderán solicitar á xefatura de estudos un borrador da acta de 

avaliación e a acta final de avaliación. 

- Cada titor comprobará antes das datas de impresión dos boletíns que estes están 

correctamente cumprimentados. 

- Todo o profesorado ten a obriga de reflectir en XADE os resultados da avaliación, 

polo que terá aberto o proceso de avaliación coa suficiente antelación.  

- Será o profesorado titor quen imprima os boletíns de avaliación. 

- No boletín tamén se reflectirán as faltas de asistencia, polo que os titores  haberán 

de  introducilas en XADE. 

- Todo o alumnado ou os seus representantes terán dereito a reclamar as notas 

dunha asignatura, para o que contará con cinco días para presentar a correspondente 

reclamación ante o titor ou a titora. De non haber acordo, informarase á xefatura de 

estudos que convocará ao profesorado titor. 
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6. ORGANIZACIÓN DO MATERIAL, ESPAZOS E 

INSTALACIÓNS.  

 

6.1. Edificio. 

 

A Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local (BOE. 03/04/1985) 

no seu artigo 25º establece a conservación, mantemento e vixilancia dos edificios 

dependentes da Consellería de Educación destinados integramente a centros de 

Educación Infantil de segundo ciclo, Educación Primaria e Educación Especial corresponde 

aos municipios. 

A conservación dos edificios corresponde ao Concello, sen que iso impida a 

intervención de calquera outra persoa, organismo ou asociación sen ánimo de lucro, que 

reverta o seu esforzo e cooperación en beneficio do colexio.  

O Equipo Directivo é o encargado de comunicar ao Concello as deficiencias ou 

deterioracións que se vaian detectando ao longo do curso. Do mesmo xeito, antes de 

iniciar os períodos vacacionais, comunicará por escrito ao Sr/a Alcalde/ sa ou 

Concelleiro/a de Educación a listaxe reparacións a realizar, así como a petición dunha 

limpeza en profundidade dos distintos edificios, a fin de que o Concello conte con tempo 

suficiente para levalas a cabo. Este farase a través da aplicación informática establecida 

ao respecto na seguinte dirección web:  

http://www.educacionourense.com/  

Os profesores, persoal de limpeza ou conserxes notificarán a calquera membro do 

equipo directivo as incidencias a este respecto para que poidan ser observadas, 

rexistradas e informadas debidamente para o seu arranxo. 

As obrigacións dos municipios en relación cos centros educativos atopan na nosa 

lexislación distintas mencións. O Decreto 193/1967, do 2 de febreiro, polo que se aproba 

o texto refundido da Lei de Ensino Primario establecía no seu artigo 52 que a 

conservación, reparación e vixilancia de todos os edificios públicos escolares, incluíndo as 

http://www.educacionourense.com/
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vivendas para Mestres e Directores, independentemente do réxime seguido no seu 

financiamento, así como a limpeza e subministración de auga, electricidade e calefacción 

das Escolas correrá a cargo dos Municipios, para o que consignarán nos seus orzamentos 

a cantidade necesaria a tal fin.  

Esta configuración primixenia da conservación e mantemento mantívose pola 

lexislación posterior, aínda que sen recoller o grao de detalle que se realiza no Decreto 

193/1967.  

A Lei Orgánica 8/1985, do 3 de xullo, reguladora do Dereito á Educación na súa 

Disposición Adicional 2ª, establecía que as Corporacións Locais cooperarán coas 

Administracións educativas competentes, no marco da lexislación vixente e, no seu caso, 

nos termos que se acorden con elas, na creación, construción e mantemento dos centros 

públicos docentes, así como na vixilancia do cumprimento da escolaridade obrigatoria.  

Posteriormente a Lei Orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de Ordenación Xeral do 

Sistema Educativo, na súa Disposición Adicional 17ª, regulou que a conservación , o 

mantemento e a vixilancia dos edificios destinados a centros de educación infantil de 

segundo ciclo, primaria ou especial, dependentes das Administracións educativas, 

corresponderán ao municipio respectivo. En parecidos termos pronúnciase a vixente a Lei 

Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación en cuxa Disposición Adicional 15ª, sinala 

que a conservación , o mantemento e a vixilancia dos edificios destinados a centros 

públicos de educación infantil, de educación primaria ou de educación especial, 

corresponderán ao municipio respectivo.  

Deste desenvolvemento lexislativo a doutrina entendeu que as obrigacións dos 

municipios sobre esta materia son as seguintes: 1) iluminación e calefacción; 2) limpeza; 

3) subministración de auga; 4) recollida de lixos; 5) reparacións consistentes en 

percorrido de tellados, pintura, portas, xanelas e cristais; 6) mantemento do edificio en 

condicións normais de uso, non parecendo que deban incluírse as reparacións xerais e 

extraordinarias, nin as de renovación, ampliación e mellora. Igualmente e por referencia 

ao Decreto 193/1967 o persoal subalterno dos colexios nacionais de 1ª ensino, escolas 

graduadas, e aquelas en as que sexa necesario, será de libre designación e sostemento 

obrigado por parte do Concello respectivo, supoñendo a actual obrigación de manter aos 
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conserxes. Como indica a exposición de motivos da Lei 27/2013, do 27 de decembro, de 

racionalización e sustentabilidade da Administración Local - LRSAL -, constitúe obxectivo 

básico da reforma clarificar as competencias locais e avanzar no principio «unha 

Administración unha competencia», tratando con iso de evitar os problemas de 

solapamentos competenciais entre Administracións ata agora existentes.  

Todos os membros da comunidade educativa teñen dereito ao goce do material e 

instalacións do centro. Tamén é a súa obriga respectalo e coidalo. 

Cando o uso se faga fóra de horario lectivo deberá existir sempre autorización por 

parte da Dirección. 

Procurarase, na medida do posible, que cada tipo de material teña unha persoa 

encargada, debendo canalizar o seu uso, a través desta, e coa suficiente antelación, nas 

condicións que se establezan ao respecto. 

Será responsabilidade do alumnado o uso adecuado das instalacións e os 

materiais, e o deixar as instalacións nas mesmas condicións de uso en que se atoparon. 

As condicións de uso dos locais e materiais veñen especificadas nestas Normas de 

Organización e Funcionamento e en todo caso, cando sexa necesario establecer unhas 

pautas concretas, detectadas pola persoa responsable, polos usuarios ou pola 

organización do centro, levaranse as propostas ao Claustro e ao Consello Escolar, segundo 

corresponda, por parte do profesorado encargado ou da Dirección. 

Respecto ao mantemento, a detección de novas necesidades e a compra de 

materiais canalizaranse a través da Dirección, ben a propia iniciativa ou a petición dos 

usuarios do espazo.  

Será, así mesmo, a persoa responsable de cada aula a que elaborará o inventario 

do material que se achegará, a principio de curso, ao inventario xeral do centro en 

coordinación coa Dirección, de maneira que permita incluír as necesidades na 

planificación xeral de necesidades e nos orzamentos. 

De esta forma as instalacións do CEIP Manuel Sueiro poderán ser utilizadas por 

calquera dos sectores da comunidade educativa sempre e cando o soliciten 

convenientemente por escrito. 
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Na solicitude terá que reflectirse o nome dunha persoa responsable da actividade; 

de ser unha organización a interesada será o seu representante legal quen presente a 

solicitude, facendo constar o tipo de actividade que se vai desempeñar e con que fin, o 

horario e as instalación a empregar, así como si a actividade é gratuíta ou de pago. 

Tamén se sinalará a necesidade de material propio do centro. 

Asinarase así mesmo, o compromiso de respectar as instalacións e de facerse 

cargo, se é o caso dos posibles danos ou gastos ocasionados pola actividade. 

O permiso da utilización será concedido pola dirección do centro. 

O Consello Escolar, a petición da dirección será quen aprobe a cesión ou non de 

parte dos locais ou recinto do centro para actos ou actividades de persoas, grupos, 

organizacións alleas ao centro ou a outras administracións que o soliciten por escrito. 

A utilización de instalacións, por parte da ANPA, sindicatos, grupos de profesores, 

movementos de renovación pedagóxica, só requirirá a solicitude previa, por escrito, á 

dirección do centro, cunha antelación mínima de dous días, quen concederá  autorización 

se a súa  finalidade é a propia das instalacións. 

A administración poderá utilizar as instalacións para actividades de formación. 

Na dirección do centro poranse a disposición dos interesados documentación para 

a realización das solicitudes e para o uso das súas instalacións. (Anexo IV) 
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6.1.1. Espazos de uso xeneralizado 

 

En xeral, todos os espazos e instalacións do centro atenderán prioritariamente ás 

actividades lectivas e administrativas, ante as complementarias e extraescolares a 

excepción das marcadas neste mesmo punto. 

Calquera uso distinto solicitado por asociacións ou institucións non relacionados 

co centro requirirá aprobación expresa do Consello Escolar. 

Cando os espazos teñan responsables concretos, calquera outra actividade que se 

queira realizar por outras persoas, desenvolverase co coñecemento e coordinación do 

responsable do espazo en cuestión. 

 

6.1.2. Uso fóra do horario lectivo. 

 

O uso dos diferentes espazos e dependencias do centro, fóra do horario lectivo, 

tanto polo alumnado do centro, como por calquera outra persoa, entidade ou 

administración, fixarao a Dirección, de acordo coas atribucións que, a tal fin, outórguelle a 

Administración Educativa. 

Para aqueloutros usos que puidesen ser fixados, segundo a lexislación respecto 

diso, polo Consello Escolar, será este órgano o encargado de establecelos. 

En calquera caso, para aprobar a utilización das dependencias e espazos do centro 

fóra do horario lectivo, o órgano que o autorice deberá ter coñecemento do tipo de 

actividade e da persoa adulta responsable da mesma. 

Será esta a única a quen poidan esixirse responsabilidades, para tódolos efectos, 

sobre as persoas, materiais e instalacións que queden ao seu cargo. 

En ningún caso haberá alumnado nas dependencias do centro sen estar asistido 

por unha persoa adulta responsable. 

Todas as dependencias de uso común, dispoñerán do correspondente horario de 

utilización que se confeccionará a principio de curso, xunto co horario xeral de centro, en 
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función das necesidades suscitadas, buscando no Claustro criterios de aproximación 

cando haxa duplicidades de utilización. 

 

6.1.3. Espazos abertos e zonas comúns 

 

O noso centro é un centro académico limpo, ordenado, agradable e seguro. Polo 

que todos contribuiremos ao coidado e mantemento das instalacións e o material do 

noso centro. 

O recinto escolar está reservado ao alumnado matriculado no mesmo. 

Non se permitirá a entrada a persoas alleas ao centro, a excepción de aquelas que 

veñan a realizar xestións relacionadas co mesmo. Nos restantes casos será necesario 

dirixirse a Dirección para solicitar o acceso. 

O alumnado non poderá acceder ás dependencias reservadas para o profesorado, 

como salas de profesores, dirección, almacén,.. sen a debida autorización previa. 

Conforme á normativa vixente, está prohibido fumar en todo o recinto escolar, 

incluídas as zonas de entrada do centro. 

Está prohibido a entrada de vehículos dentro do recinto escolar sen autorización 

da Dirección.    

Aqueles provedores que subministren mercadorías ao centro deberán acceder ao 

centro a través da entrada principal deixando o vehículo no estacionamento que se atopa 

no recinto escolar.  
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6.2. Uso das instalacións por outras institucións.  

 

Este NOF establece a posibilidade de facilitar o uso das instalacións escolares para a 

realización de actividades educativas, deportivas, culturais ou sociais a condición de que 

estas non sexan de carácter privado, familiar ou lucrativo. É pois requisito indispensable 

das mesmas que sexan promovidas cun inequívoco fin social e non lucrativo.  

Estas faranse sempre en horario non lectivo para que non supoñan menoscabo ao 

normal desenvolvemento da actividade docente e do funcionamento do centro. 

Será necesario presentar un escrito debidamente cumprimentado no que se fará 

constar a asociación ou entidade que o solicita, o nome completo e DNI da persoa 

representante da mesma que se fai responsable, unha declaración de compromiso de 

pago dos danos e prexuízos que puidese ocasionar nas instalacións o desenvolvemento da 

devandita actividade, así como adopción de medidas de mantemento e limpeza das 

instalacións, indicación da actividade para desenvolver, as datas de inicio e fin da mesma, 

o horario e os espazos que solicitan, persoas destinatarias da actividade e o número 

aproximado de persoas que farán uso das instalacións.  

Tamén podería solicitarse copia da póliza de responsabilidade civil, reservándose a 

persoa titular do centro educativo, a posibilidade de solicitar calquera tipo de 

documentación complementaria para a correcta xestión do trámite.  

Estarán excluídas do uso por terceiros as aulas de infantil, as instalacións 

administrativas e directivas así como as de ámbito privado do profesorado. As 

autorizacións daranse cunha temporalidade dun curso, podéndose revogar a autorización 

en caso de prexuízo real e efectivo para a actividade académica, por incumprimento das 

condicións da concesión, por necesidades do propio centro ou por calquera causa de 

entidade suficiente.  
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6.3. Mobiliario. 

 

A persoa responsable da súa conservación é o titor/a ou mestre/a que se atope 

nese momento na aula ou espazos comúns.  

Os docentes deben orientar aos alumnos na conservación e no uso adecuado dos 

espazos, mobiliario e materiais didácticos.  

Os alumnos deberán responder polos danos causados por un mal uso tanto dos 

espazos, como do mobiliario ou material educativo da institución escolar.  

As incidencias a este respecto será notificado polo profesor que estea presente no 

momento que suceda a incidencia a través dun parte escrito ao Xefe de Estudos quen 

tomará as medidas de información á familia.  

As familias deberán apoiar a conservación e mantemento da infraestrutura do 

Centro así como responder polos danos causados polos seus fillos tanto no edificio, 

mobiliario e material didáctico ou deportivo. No caso de que as familias non respondan 

dos danos, o Consello Escolar poderá reprobar as súas actuacións e tomará as medidas 

adecuadas como a non participación en distintas actividades ou proxectos do centro.  

 

6.4. Entradas.   

 

 O profesorado do centro poderá facer uso do aparcadoiro habilitado para ese 

efecto no centro a partir das 8:30 horas. 

 A hora de entrada ao colexio é ás 9:00. A entrada e pola porta norte no que as 

cancelas de entrada abriranse ás 8:50, na que o profesorado de garda estará no patio 

exterior esperando ao alumnado. Ás 9.00 horas momento na que soe a sirena o alumnado 

colocarase en fila e subirá acompañado polo seu titor/a ou mestre especialistas que este 

con eles a primeira hora.  

 Nunca aos familiares que os acompañan, salvo que teñan que comunicar algunha 

información relevante a algún membro do equipo directivo, ou ben estean citadas por 

algún membro da Comunidade Educativa poderán entrar no recinto escolar 

acompañando aos nenos. Dito requisito soamente se permitirá durante o tempo de 
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período de adaptación dos nenos de 4º de Educación Infantil ou familiares aos que se lles 

pode autorizar a entrada (temporal ou indefinidamente) porque os seus fillos/as teñan 

que desprazarse en cadeira de rodas ou porque estean dentro dun programa de 

acompañamento.  

 O persoal de conserxería terá coñecemento destas excepcións, que terán a 

aprobación do equipo directivo. Antes dese horario, as cancelas do centro estarán 

pechadas e só se permitirá o acceso ao alumnado que fai uso da aula matinal, cuxa 

apertura se produce a partir das 8.30 horas pola entrada sur do colexio.  

 Respecto á aula matinal, só poderán facer uso deste servizo as persoas que, 

solicitándoo, admitiuse e matriculado na mesma no mes de xuño do curso anterior, e se 

houbese prazas libres, ao longo do curso escolar. En ningún caso, os alumnos non 

matriculados poderán facer uso deste servizo, non responsabilizándose o persoal que 

atende esta actividade nin o centro escolar da vixilancia deste alumnado, considerando 

este feito como abandono e como tal poderá ser reprobado pola dirección do centro ás 

familias.  

 O centro non ten a obrigación de acoller ou coidar ao alumnado antes do horario 

oficial.  

 As cancelas pecharanse ás 9:10. Que ditas cancelas péchense a esa hora non quere 

dicir que o horario de entrada habitual estea permitido a esa hora, considerándose como 

“atraso” as entradas nese tramo horario. Se devandito atraso dáse de forma habitual (2 

ou 3 veces por semana) computaranse como faltas inxustificadas e podendo dar lugar ao 

inicio de sanción disciplinaria.  

 O alumnado que a partir desa hora deba incorporarse ao centro farao sempre 

acompañado dun familiar maior de idade, quen asinará no libro de rexistro de entradas e 

saídas que estará custodiado polo persoal de conserxería e fará constar o motivo do 

atraso.  

 O alumnado incorporarase ás súas clases con normalidade no momento que entren 

ao centro e será acompañado polo persoal de conserxería. Se algún alumno/a atrasásese 

de maneira sistemática, o titor/para convocará aos seus pais ou representantes legais 

para tratar o devandito asunto. De non resolverse por vía titorial, informarase á xefatura 
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de estudos. Se tampouco por esta vía resolvésese darase parte na Concellería de Asuntos 

Sociais do Concello de Ourense en relación co absentismo escolar.  

 O primeiro día de clase do mes de setembro, o alumnado será recibido polos 

titores/as asignados.  

 Para evitar a interrupción das clases non se traerá, por parte da familia, material ou 

merendas esquecido polos/as alumnos/as. Excepcionalmente e de forma razoada, previa 

autorización por parte dalgún membro do equipo directivo, o/a conserxe farase cargo da 

entrega dalgún material imprescindible para o normal funcionamento das clases (lentes, 

alimento para celíacos,…) e entregarao ao alumno/a correspondente. Con esta medida 

tamén se pretende fomentar o sentido da responsabilidade no alumnado e as familias.  

 

6.4.1. Alumnado acompañado por familiares.  

 

 As familias non entrarán no edificio. 

 As familias procurarán non entorpecer a entrada do alumnado nos espazos 

reservados para os agrupamentos e posterior subida ás aulas. 

 As nais, pais, titores legais ou familias que acompañen ó alumnado non poderán 

falar co profesorado despois de que o timbre toque para a entrada. Os recados serán por 

escrito e a través do mesmo alumnado ou a través de conserxería. 

 Os pais, nais de educación infantil non poderán acceder ao edificio, agás no 

período de adaptación ou no caso de seren solicitados polo centro.  
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6.5. Saídas   

 

A saída do centro será ás 14:00 h. As cancelas do colexio abriranse ás 13:50 h, 

saíndo ás 13:55h o alumnado de Educación Infantil e ás 14.00 horas o alumnado de 

Educación Primaria.  

O alumnado de primaria será acompañado polos seus titores ou o profesorado 

especialista que lle estea dando clases a última hora ata as portas de saída, controlando 

en todo momento a orde na fila e que o alumnado sexa recollido polos seus familiares.  

Se algún alumno/a debese abandonar o recinto escolar antes da hora de saída por 

motivos coñecidos de antemán, a familia informará o seu titor coa antelación debida.  

O/a conserxe acompañará ao menor á saída onde estará a esperar a súa familia 

que, previamente asinaría no libro de rexistro de entradas e saídas. Tamén se asinará a 

saída daqueles alumnos/as que abandonen o centro por motivos de saúde previo aviso 

por parte do titor á súa familia.  

A familia que non recolla de forma sistemática aos seus fillos á hora de saída será 

advertida polos titores desta eventualidade. Se isto non se corrixe por vía titorial 

notificarase ao director/a de o centro quen falará coa familia e tomará as medidas 

oportunas. A tutela do profesorado termina co horario lectivo polo que o alumnado que 

non sexa recollido polos seus familiares estará custodiado por tempo prudencial pola 

directiva do centro que avisará á familia. A reincidencia desta situación, unha vez que o 

centro fixese as xestións oportunas, será motivo para informar os Servizos Sociais da 

Localidade.  

Os atrasos na recollida por parte da familia do alumnado, quedará rexistrada por 

escrito e asinada polo familiar que efectúe a recollida do menor. En ningún caso, o 

profesorado utilizará como castigo a prolongación do horario lectivo.  

O alumnado de 4º, 5º e 6º niveis de primaria poderá ser autorizado para saír só do  

centro si así o solicitan os seus familiares ou titores legais. (Anexo VIII).   
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6.6. Asistencias.   

 

Os titores e titoras comprobarán diariamente a asistencia e os atrasos dos seus 

alumnos e alumnas, anotándoos no rexistro informático correspondente (XADE).  

En caso de ausencia do titor ou a titora será o mestre/a que designe a xefatura de 

estudos para substituílo/a, o que faga devandito rexistro.  

Na última semana de cada mes introduciranse en XADE tanto as faltas xustificadas 

como inxustificadas. Os pais/nais ou representantes legais dos/as alumnos/as teñen o 

deber de xustificar directamente ou por escrito ditas faltas. Se a falta é previsible, 

comunicarase por adiantado. Cando se superen o 10% das faltas de asistencia 

inxustificadas, o titor ou titora informará a xefatura de estudos, iniciando protocolo de 

absentismo escolar.  

Se se producen ausencias por expulsión do centro ou por enfermidade superiores a 

3 días e o estado de saúde do alumnado permíteo, o titor ou titora informará dos 

traballos realizados en clase (ben a través da familia, irmáns do centro, compañeiros/ as, 

por titoría electrónica ou outras vías) para que poida traballar en casa e non quede 

desfasado do grupo.  

Considerarase falta xustificada a enfermidade ou accidente, visitas ao médico, 

desprazamentos ou viaxes familiares sen posibilidade de deixar aos fillos/as baixo o 

coidado doutros familiares, e por outras causas que se valoren polo equipo directivo 

como xustificadas.  

Nos casos coñecidos de ausencia por enfermidade infecto-contaxiosa, o centro 

poderá requirir á familia o informe médico sobre a enfermidade ou da súa fase de 

contaxio, non admitíndose a volta a clase sen o devandito requisito.  

Se a enfermidade infecto-contaxiosa pode provocar risco ou alarma social 

comunicarase á Delegación Provincial de Educación.  
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6.7. Uso de persoas alleas.   

 

Para o uso de entidades ou persoas alleas á comunidade educativa solicitarase á 

Dirección do centro que, tras o informe previo do Consello Escolar, tramitará esta 

petición á Xefatura Territorial da Consellería de Educación que resolverá o que proceda. 

 
6.8. Recursos didácticos. 

 
6.8.1. Material didáctico.  

O material didáctico está depositado en distintas dependencias do centro (titorías, 

biblioteca, aulas, secretaría e almacéns).  

O material estará debidamente inventariado.  

Devandito inventario actualizarase anualmente, anotaranse as altas e as baixas do 

material e citarase o lugar onde se atopa situado dentro da aplicación informática da 

Xunta de Galicia (XADE). 

As persoas encargadas de facilitar ao profesorado devandito material será o 

secretario/a do centro. Poderase retirar o material a calquera hora da xornada lectiva, 

aínda que se preferirá que se anuncie con certa antelación para facilitar a entrega e o 

traballo da secretaría do centro. Os encargados de custodiar o material anotarán a que 

profesor/a entrega o material e estes encargaranse de devolvelos no menor tempo 

posible, facéndose responsable do bo uso e conservación do material. O material que se 

garda nas titorías será controlado polos/as titores/as ou coordinadores/as de nivel quen 

en todo momento saberán onde e quen ten o material. O profesorado terá obrigación de 

comunicar aos/as coordinadores/as a retirada destes materiais da titoría.  

 O material máis delicado e custoso (pantallas, canóns, portátiles do profesorado, 

lectores dvd portátiles, etc,...) estará situado no almacén sito no comedor escolar ou 

dentro do RAK que ten porta blindada no despacho de dirección.  
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A chave do almacén está na conserxería e o RAK estará na dirección e toda persoa 

que entre a retirar algún material deberá contar coa autorización da dirección ou da 

secretaría do CEIP Manuel Sueiro.  

 

6.8.2. Repografía.  

 

É política do CEIP Manuel Sueiro un uso racional e ecolóxico do recurso de 

reprografía favorecendo o aforro de papel, electricidade, custos de copias extras ás 

contratadas e residuos.  

Cada docente terá un determinado límite de copias ao trimestre estreitamente 

relacionado coa especialidade e necesidades do alumnado no que imparte clase para o 

cal se lle asignará un código para o uso da fotocopiadora.   

Devandito control non debe entenderse como unha limitación ao seu labor docente 

senón como unha chamada ao uso racional dos recursos do centro.  

Os coordinadores de ciclo e dos distintos plans terán un límite máis amplo. Estes 

límites serán negociables en función das necesidades.  

Cada docentes contará cun código de uso da fotocopiadora persoal e intransferible 

para un mellor control do uso deste recurso.  

A fotocopiadora conta con función de escaneado. Recoméndase que, cando sexa 

posible se fotocopien documentos e fichas a dúas caras e consúltese o funcionamento da 

fotocopiadora en caso de dúbida para rendibilizar o seu uso.  

Nas composicións recoméndase sacar só unha copia para verificar que saen como 

se desexa e é necesario coñecer o mecanismo de cancelación en caso de erro.  

As fotocopias deben estar orientadas á información e ao desenvolvemento do 

currículo en horario lectivo e non a tarefas para desenvolver en casa. 
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6.9. Ordenadores e internet.  

 

 O centro conta con 30 computadores con Internet, dos cales 10 están conectados 

á fotocopiadora, para o que se precisa uso de código salvo os dous ordenadores que se 

atopan na dirección do CEIP Manuel Sueiro.  

O colexio conta ademais con dous ordenadores de uso administrativo: un en 

secretaría e outro en dirección; todos eles con conexión a Internet e impresora. O uso 

destes computadores está restrinxido e protexido por contrasinais aínda que poden ser 

utilizados polo profesorado tras o consentimento dos usuarios habituais dos mesmos.  

O centro conta con 10 aulas con computadores para o profesorado e delas 7 con 

canóns dixitais.  

O centro dispón doutra partida de equipamento que consiste nunha aula dentro da 

biblioteca escolar con 10 computadores fixos e en uso, en cada unha delas. 

As titorías de cuarto, quinto e xesto de Educación Infantil e primeiro, segundo, 

terceiro e cuarto de Educación Primaria contan tamén con computadores fixos con acceso 

a Internet así como canóns dixitais. As aulas de quinto e sexto de Educación Primaria 

contan con lousas dixitais grazas ao programa ABALAR.  

A aula específica de Educación Especial, conta con computador e impresora cun 

portátil e tablet para o alumnado con necesidades educativas especiais.  

Na sala de profesores hai dous ordenadores de uso libre para os docentes 

conectadas por cable a impresora do CEIP Manuel Sueiro. 

 Ademais hai conexión Wifi no CEIP Manuel Sueiro.  

O Software dos equipos da dotación recibida foi actualizado. O profesorado usuario 

dos computadores é o responsable directo do bo uso e conservación dos mesmos 
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debendo informar a calquera membro do equipo directivo e ao coodinador TIC de 

calquera incidencia que puidese xurdir.  

Nos ordenadores, o alumnado sempre deberá estar acompañado do profesorado 

responsable. 

Non se poden instalar aplicacións sen autorización do equipo TIC, pódese propor a 

instalación ao persoal responsable. 

Acenderanse os equipos só cando nolo indique o profesorado responsable. 

Cando remata a sesión asegurarémonos de que os equipos son apagados 

correctamente: CPU e pantalla. 

Non se poden cambiar os equipos de sitio. 

Respectarase o escritorio predefinido sen cambiar a súa configuración. 

 

6.9.1. Competencias do dinamizador e do equipo TIC.  

Tal e como se recolle no artigo 10º da Orde do 17 de xullo de 2007 pola que se 

regula a percepción da compoñente singular do complemento específico por función 

titorial e outras funcións docentes (DOG. 24/07/2007), recóllense as funcións da 

dinamización TIC, indicando que en colaboración co profesorado de apoio, serán as 

seguintes:  

1. Dinamizar e impulsar o uso das TIC do centro.  

2. Mantemento cotián dos equipamentos informáticos do centro, constituíndo o 

primeiro nivel de soporte destes, contando co apoio, nesta tarefa, do asesor ou asesora 

TIC da zona, sempre que as circunstancias así o requiran.  

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

do claustro, contando co apoio, nesta tarefa, do asesor ou asesora TIC da zona, sempre 

que as circunstancias así o requiran.  

4. Elaborará, por requirimento do equipo directivo e das liñas directrices da 
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Comisión de Coordinación Pedagóxica, o proxecto TIC e a organización e xestión dos 

medios e recursos tecnolóxicos do centro.  

5. Asesorar, de ser o caso, no mantemento do sitio web do centro. 6. Aqueloutras 

funcións que a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria estableza na súa 

normativa específica.  

 

6.10. Biblioteca.   

 

6.10.1. Materiais.  

 

 2 mesas e 2 cadeiras do profesor. 

 2 PCs de sobremesa con conexión a Internet. 

 Lector de códigos de barras 

 2 impresoras.  

 Programa de xestión MEIGA instalado e en uso.  

 Aforamento limitado: 25 postos de lectura. 

 22 módulos de andel para volumes.  

 Un arquivador.  

 Un revistero.  

 Chan acolchado para a zona de infantil e mobiliario e almacenaxe de material 

para esta etapa.  

 Exemplares librarios e non librarios de consulta e entretemento procedentes de 

recursos do centro, doazóns e adquisicións.  

  



NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO  2018-2021 

CEIP MANUEL SUEIRO 

 

Páxina 96 de 234 
  

6.10.2. Organización e estruturación dos espazos.  

 

 Os usuarios da biblioteca serán todos os membros da comunidade educativa: 

alumnado, profesores, familias e persoal non docente.  

O/a coordinador/para elaborará un horario de uso e goce da biblioteca dentro do 

horario lectivo, de tal maneira que cada grupo clase teña, polo menos, unha hora semanal 

asignada para tal fin.  

Este horario será publicado e deberá estar dispoñible na xefatura de estudos. 

Os/as alumnos/ as estarán sempre acompañados polo seu titor/a ou por outro/a 

profesor/a cando acudan á biblioteca na hora asignada no horario.  

O/a coordinador/a de a biblioteca e o equipo de apoio serán os encargados de 

colocar nos estantes correspondentes os libros devoltos ou consultados.  

O rexistro dos préstamos está automatizado.  

Os alumnos/ as dispoñerán dun carné de biblioteca para os préstamos. A duración 

dos préstamos será de 7 días naturais, salvo o profesorado, que non ten límite de tempo.  

Se o libro non é devolto no tempo establecido poderá renovar o libro ata en tres 

ocasións ata un máximo dun mes. Se o usuario non devolve o libro no prazo establecido o 

usuario terá unha sanción de perda de carné durante 15 días.  

Cada usuario pode levar en préstamo 1 exemplar como máximo, salvo o 

profesorado que non ten un límite establecido de unidades, os libros que leve o 

profesorado deberá anotarse no libro rexistro para o seu fin, no que é necesario anotar os 

seguintes datos: nome do docente, aula e día de préstamo.  

Durante as vacacións de Nadal e Semana Santa poderán levar libros en préstamo.  

Non haberá préstamo nas vacacións de verán.  

Os libros de consulta tales como dicionarios, enciclopedias, atlas, etc, non serán 

prestados e poderán consultarse na biblioteca. En caso de perda ou deterioración do 

libro, o usuario debe repoñer un exemplar igual ou de similares características.  

Os fondos bibliográficos prestaranse ás aulas que o soliciten.  

Ningún alumno poderá entrar na biblioteca con comida nin bebida e respectará as 

normas da biblioteca que están expostas no seu interior. 
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A xefatura de estudos organizará e supervisará o apadriñamento lector entre os 

distintos cursos como medio para fomentar a lectura no centro. A biblioteca será tamén 

utilizada para as exposición e actividades de fomento da lectura na que participe todo o 

colexio.   

 

6.10.3.  Competencias do dinamizador e do equipo de biblioteca.  

 

Tal e como se recolle no artigo 10º da Orde do 17 de xullo de 2007 pola que se 

regula a percepción da compoñente singular do complemento específico por función 

titorial e outras funcións docentes (DOG. 24/07/2007), recóllense as funcións da 

dinamización de biblioteca, indicando que en colaboración co profesorado de apoio, 

serán as seguintes:  

1. Elaborar, en colaboración co profesorado de apoio, o proxecto anual de 

biblioteca escolar e a memoria final.  

2. Coordinar, seguindo as directrices da consellería, a elaboración e posta en 

práctica do proxecto lector de centro, coa participación de todo o profesorado.  

3. Realizar o tratamento técnico dos fondos (seleccionar, organizar, clasificar e 

catalogar).  

4. Informar o claustro das actividades da biblioteca e integrar a súas suxestións.  

5. Difundir os fondos existentes e as súas posibilidades de consulta entre toda a 

comunidade escolar.  

6. Definir os criterios para o préstamo e atender o servizo xunto co equipo de apoio.  

7. Asesorar o profesorado en técnicas de animación á lectura, estratexias de 

dinamización, formación de usuarios e traballo documental, seleccionando e elaborando 

materiais, xunto co resto do profesorado, para a formación do alumnado nestes aspectos.  

8. Coordinar o equipo de apoio á biblioteca escolar.  

9. Representar o equipo de biblioteca na Comisión de Coordinación Pedagóxica.  
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10. Aqueloutras funcións que a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria 

estableza na súa normativa específica sobre bibliotecas escolares.  

 O equipo de apoio a biblioteca está composto por todo o profesorado do Claustro 

do CEIP Manuel Sueiro distribuíndo as súas tarefas nos seguintes grupos.  

1º Grupo: catalogación e préstamo de libros para Educación Infantil e Educación 

Primaria.  

2º Grupo: reparación e conservación de libros.  

3º Grupo : baixas de material bibliográfico.  

4º Grupo : decoración e preparación das acción formativas da biblioteca.  
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6.11. Ximnasio.   

 

Usarase principalmente para a área de Educación Física e Psicomotricidade dentro 

do horario establecido a principio de curso. 

Tamén poderá ser utilizado para calquera actividade que non dispoña de outra 

instalación axeitada respectando o horario fixo deste espazo. 

Os alumnos deberán coidar o material que se pon á súa disposición, evitando que 

este sufra danos. En caso de rotura de material, a Dirección avaliará as responsabilidades. 

 

6.11.1 Material deportivo e uso do ximnasio.  

   

O material estará situado no almacén do ximnasio e o seu coidado e uso 

corresponderá ao especialista en Educación Física.  

Para calquera préstamo de material fose do colexio, este só farase baixo a 

autorización da dirección do centro. 

O/a especialista de Educación Física informarán de calquera deterioración do 

material e da necesidade de adquirir algún en función das necesidades e do orzamento 

dispoñible para tal fin.  

O/a especialista de Educación Física manterán ao día o inventario do material 

desta área.  

O/a especialista de Educación Física coordinaranse cos/as titores/ as para a 

realización de actividades, titorías, uso das pistas en horario que non pertenza ao recreo e 

sesións de avaliación. 

O polideportivo será utilizado preferentemente polo profesorado de Educación 

Física. 

O centro poderá facer uso do polideportivo para actividades xerais que se 

programen con anterioridade, sempre que non interfiran nas actividades programadas 

polo/a especialista. 
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O ximnasio poderá ser utilizado polos/as monitores/as das actividades 

extraescolares do centro que necesiten este espazo, sempre que cumpran cos requisitos 

esixidos; responsabilizándose do seu coidado e mantemento.  

     

6.12. Zona administrativa.  

 

Sitúase na planta baixa do edificio, nela atópase a documentación do centro, e 

consta das seguintes dependencias:  

• Despacho de Dirección. 

• Despacho de Secretaría. 

• Cuartos de material e arquivo. 

     

6.13. Sala profesorado.   

 

O centro conta cunha sala de mestres/as. Nesta sala estarán os libros de carácter 

pedagóxico e curricular, as revistas destinadas ao profesorado, publicacións e o taboleiro 

de anuncios para consulta e información dos mestres/as.  

Tamén hai dous ordenadores conectados a unha impresora con acceso á internet 

para uso profesional do profesorado, e unha fotocopiadora. 

Na sala de profesores terán lugar as reunións da CCP, Claustros, reunións de 

coordinación e os Consellos Escolares, así como outras reunións que se programen dentro 

deste espazo.  

O alumnado terán un acceso restrinxido a esta zona.  

Na sala de profesores tamén estarán expostos as quendas de recreos, información 

sobre cursos de formación, información sindical e outros. A sala de profesores ten 

dispoñibles uns armarios para uso prioritario de especialistas que non dispoñen de 

titorías ou que imparten clase a un gran número de unidades.  
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6.14. Aula inglés.    

    

Na aula de inglés atópanse os materiais didácticos e recursos de uso propio da 

área.  

A aula de inglés conta con medios de proxección audiovisual: canón de vídeo, 

encerado dixital, ordenador e altofalantes,  

Os aparellos que hai nesta aula tan só poderán ser utilizados baixo a supervisión 

do profesorado. 

 Non está permitido deixar aparellos en funcionamento sen presenza do 

profesorado. 

    

6.15. Aula música.    

 

Na aula de música atópanse os materiais didácticos e recursos de uso propio da 

área.  

A aula de música conta con medios de proxección audiovisual: canón de vídeo, 

encerado dixital, ordenador e altofalantes,  

Os aparellos que hai nesta aula tan só poderán ser utilizados baixo a supervisión 

do profesorado.  

Estes espazos serán usados polo mestre/a especialista correspondente e nas horas 

que non haxa esta materia están a disposición doutros mestres/as que os queiran usar, 

debendo comunicarllo previamente ao mestre especialista.  

Non está permitido deixar aparellos en funcionamento sen presenza do 

profesorado. 
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6.15.1 material de música.   

 

Estará situado nas dependencias que se destinen a tal fin, en función das 

necesidades e dispoñibilidade dos espazos do centro, neste caso na aula de música e no 

almacén sito no comedor escolar.  

O/a especialista de música será o encargado/a de o seu coidado e uso.  

O material poderá utilizalo sen restrición algunha durante a xornada lectiva. 

Para calquera préstamo de material fóra do colexio, este só farase baixo a 

autorización da dirección do centro. 

O/a especialista de música informará de calquera deterioración do material e da 

necesidade de adquirir algún en función das necesidades e do orzamento dispoñible para 

tal fin.  

O/a especialista de música manterá ao día o inventario do material desta área. 

O/a especialista de música coordinará e asesorará todas as actividades dos niveis, 

ciclos e do centro no que a música xogue un papel protagonista. Así mesmo informará á 

xefatura de estudos con antelación do uso doutros espazos para que poida organizarse un 

horario de uso destes espazos. 

O/a especialista de música coordinarase cos/as titores/ as para a realización de 

actividades, titorías e sesións de avaliación.  

    

  



NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO  2018-2021 

CEIP MANUEL SUEIRO 

 

Páxina 103 de 234 
  

 

6.16. Patio/ recreo.   

 

A etapa de Educación Infantil ten o seu propio patio de recreo independente de 

primaria.  

As quendas de recreo organizaranse para que todo o recinto escolar quede vixiado.  

Os recreos considéranse para todos os efectos como horario lectivo, polo que a súa 

vixilancia será sempre obrigatoria.  

A criterio da xefatura de estudos, o número de mestres/as que realizan as quendas 

de vixilancia poderá aumentar se fose necesario para cubrir zonas que requiran máis 

vixilancia ou en caso de incremento de condutas contrarias ás normas de convivencia, e 

tomando como referencia o capítulo V da ORDE do 22 de xullo de 1997 pola que se regulan 

determinados aspectos de organización e funcionamento das escolas de educación infantil, dos 

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

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. (DOG.02/09/1997), recollendo no artigo 

2.1.14. Nos recreos fixaranse de antemán «as zonas de atención preferente» e o número 

de profesores de cada quenda que será como mínimo: 

-Educación infantil: 1 profesor por: 25 alumnos ou fracción. 

-Educación primaria: 1 profesor por: 50 alumnos ou fracción. 

2.1.15. O sistema de quendas non exime o profesorado das responsabilidades 

titoriais, dado a dimensión educativa que ten o recreo, nin da obriga de estar no centro. 

  - Os postos que fosen asignados no recinto escolar, así como as quendas serán 

publicados por xefatura de estudos anualmente. 

Os postos non se consideran postos fixos senón que se deberá atender aos alumnos 

paseándose pola zona de actuación.  

O coidado do alumnado nos recreos correrá a cargo dos mestres/as que teñan a súa 

quenda de vixilancia nos días asignados, sendo estes os responsables de calquera 

incidencia que ocorra na zona establecida para os mesmos.  

Os conflitos resolveranse in situ. Só en casos graves comunicarase a xefatura ou no 

seu caso a dirección.  
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- O recreo dará comezo ás 11.30 horas polo que sería conveniente que algúns 

minutos antes, o mestre/a convide aos alumnos a que saquen os seus almorzos e tiren os 

papeis ao lugar correspondente na papeleira da aula.  

É vital concienciar aos alumnos/as da importancia de manter limpo o recinto escolar 

e colaborar co medio ambiente. No patios haberá cubos de lixo e papeleiras repartidos 

polas distintas zonas de xogo.  

- A saída será ordenada e o mestre/a deberá dirixirse, no caso que lle pertenza, ao 

seu posto de vixilancia sen demora.  

- Queda prohibida a entrada ao edificio ou ás clases durante o recreo, salvo casos 

excepcionais e baixo a supervisión do mestre/a. 

- O alumno/a que fose castigado/a sen recreo por algún profesor/a permanecerá 

vixiado por el/ela na dependencia que considere oportuna e nunca só ou nos corredores.  

- Non se poderán traer balóns de casa, sendo utilizados os do centro educativo.  

- Unha vez que tocase a sirena 12.00 horas, os nenos formarán filas nos seus lugares 

habituais e os mestres deberán estar alí esperándoos para entrar nas clases.  

- Nos días de choiva extrema ou condicións que impidan ou non aconsellen asír ao 

patio, o recreo realizarase nas aulas baixo a vixilancia do titor/a ou de calquera outro 

mestre non utilizándose os corredores como zona recreativa, quedando distribuídos por 

zonas (Educación Infantil 1 mestre, Educación Primaria: 2 mestres).  
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6.17. Servizos hixiénicos.   

 

Porase especial coidado en manter limpos os servizos hixiénicos.  

Da súa inspección encargarase o persoal de limpeza que comunicará á Dirección do 

centro calquera anomalía. 

A detección de calquera indicio de enfermidade infecto-contaxiosa comunicarase á 

Dirección que tomará as medidas oportunas comunicándollo ás autoridades competentes 

e informando ao Consello Escolar. 

Aos aseos só se irá en caso necesario e non para xogar. Procuraremos deixalos tal e 

como nos gustaría atopalos. Convén recordar que non se pode xogar coa auga. Ç 

Unha vez feita a necesidade fisiolóxica incorporarase rapidamente ao grupo clase. 

Haberá aseos para os nenos e aseos para as nenas e cada un dos alumnos ou alumnas 

utilizarano segundo o seu sexo. Tirarase da cisterna unha vez utilizado. A utilización 

inadecuada dos aseos terá a consideración de falta. 

Queda terminantemente prohibido golpear as portas ou escribir nelas, tirar papeis, 

pechar os servizos por dentro, tirar aos sanitarios obxectos que poidan atascalos, xogar 

coa auga, en fin, calquera acto que vaia en contra da utilización normal dos mesmos. 
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6.18.  Aulas.    

 

As aulas no CEIP Manuel Sueiro son as seguintes:  

Comezando de dereita a esquerda no corredoiro da planta soto:  

1. Aula mixta de 3º e 4º de Educación Infantil.  

2. Aula 6º de Educación Infantil.  

3. Aula de música. 

Comezando de dereita a esquerda no corredoiro da 1º planta:  

 

1. Aula 1º de Educación Primaria. 

2. Aula 3º de Educación Primaria.  

3. Aula Relixión Evanxélica. 

4. Aula 2º de Educación Primaria. 

5. Aula Pedagoxía Terapéutica. 

6. Aula 5º de Educación Primaria. 

7. Departamento de Orientación. 

8. Aula Audición e Linguaxe. 

9. Aula 6º de Educación Primaria. 

10. Aula 4º de Educación Primaria. 

11. Biblioteca 

12. Aula Inglés. 

 

  Dita distribución das aulas entre os distintos niveis educativos, debe quedar 

recollida na Programación Xeral Anual.  

  As aulas de 5º e 6º de Educación Primaria son fixas a causa do kit ABALAR.  

Cada profesor- titor/a organizará o espazo e comprobará que o material que hai na 

aula se corresponde co inventario da mesma. Así mesmo, ao remate do curso deixará a 

súa aula debidamente ordenada e recollida para o vindeiro curso, dando conta ao Equipo 

directivo do centro do inventario do material da mesma. 
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As aulas de Educación Infantil, 1º, 2º, 3º, 4º e Biblioteca  están dotadas con 

ordenadores, canóns de vídeo cun total de 7 ordenadores. 

As aulas de Inglés, Música e 5º e 6º de Educación Primaria están dotadas con 

ordenadores, canóns de vídeo e lousas dixitais cun total de 4 ordenadores. 

Os alumnos/as usarán estes medios das aulas acompañados dun mestre ou mestra 

que controlará o uso dos mesmos. 

Os ordenadores quedarán apagados cando finalicen as sesión, agás cando no 

mesmo día sexan utilizados por outro curso que será o encargado de facelo. 

As proxeccións e charlas faranse, nas aulas de cada titoría e cando sexan para máis 

dun grupo valorarase a utilización de espazos máis amplos como a aula de música ou a 

biblioteca.  

6.18.1. Criterios para a distribución de aulas: 

- As aulas do centro non estarán previamente asignadas durante toda a 

escolarización a un determinado nivel ou a un determinado profesor. 

- Procurarase asignar aula no claustro final de cada curso, sempre e cando sexa 

posible. 

- Na distribución das aulas procurarase ter en conta a situación do alumnado e 

profesorado en anos anteriores. (Situación norte-sur, sol-sombra). 

- Existirá unha aula específica de música que, asemade, poderá utilizarse como aula 

de medios audiovisuais ou sala de conferencias, sempre cun horario preestablecido e, por 

suposto, con preferencia sempre para música. 

- Existirá unha aula específica de inglés. 

- Existirá unha aula específica de relixión evanxélica. 

- Relixión católica quedará dentro da aula do nivel que imparta. En caso de que o 

número de alumnado asistente a valores sociais e cívicos sexa maior que o de relixión 

católica, serán aqueles os que queden na  aula. 

- A modalidade de  valores sociais e cívicos impartirase nas aulas que estean libres 

durante esa sesión. En caso de que o número de alumnos sexa maior que o de relixión, 

serán estes quen se despracen ás aulas libres. 
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- Nas aulas procurarase respectar o mobiliario e instalación tendo en conta que é un 

espazo compartido que no vindeiro curso pode corresponder a outro profesorado e 

alumnado. 

- As aulas de 5º e 6º de Educación Primaría serás as que estean dotadas co KIT 

Abalar.  

 

6.18.2. Acceso ás aulas. 

   

 O profesorado de garda ocupará os espazos correspondentes no intre que soe o 

timbre. 

 O resto do profesorado esperará dentro do edificio e acompañará ó alumnado 

procurando que non entre só na  aula correspondente. 

 Cando soe o timbre o alumnado agruparase, no patio cuberto, por niveis 

educativos. Unha vez agrupados e en silencio comezarán a entrar en cada súas aulas 

acompañados polo  profesorado correspondente. 

 Procurarase que a entrada sexa o máis rápida e ordenada posible. 

 Cando soe o timbre significa o final da estancia no patio e, polo tanto, do 

momento de xogo, polo que se pasará á zona de agrupamento dos niveis educativos. 

 Polas escaleiras subiremos en fila sen atropelarnos e deixando libre a nosa 

esquerda para permitir o tránsito de persoas. 

 Cando se sube ás aulas despois do recreo irase directamente ás aulas sen ir aos 

aseos. 

 Unha vez rematado o horario escolar o alumnado non poderá acceder ás aulas. 
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6.19 Comedor escolar.   

 

Este espazo está destinado para o xantar do alumnado, persoal coidador e 

director/a. 

Poderase utilizar para outras actividades, fóra do horario escolar, sempre e cando 

non altere o normal funcionamento deste servizo complementario, previa autorización da 

dirección do centro educativo.  

O alumnado usuario de comedor seguirá as normas de educación e respecto cara 

ás persoas que os atenden. En caso de faltas leves ou graves o procedemento será o 

mesmo que para o alumnado en xeral. 

 

As normas de funcionamento están incluídas no Plan de Comedor Escolar. 

 

 

 

6.19.1. Saídas ao comedor escolar.   

 

 As monitoras de comedor recollerán ao alumnado de educación infantil, usuario 

do servizo e o profesorado permanecerá co resto do alumnado na aula ata a hora de saír. 

 O alumnado de primaria accederá ó comedor despois de que toque o timbre. 

Baixará polas escaleiras con orde e tranquilos. Deixarán as mochilas e abrigos no lugar 

reservado para elo. Procurará evitar atropelos e respectará as indicacións dos monitores. 

 O alumnado usuario de comedor procurará asearse debidamente antes de ir 

xantar, nos servizos da planta baixa. 

 A principio de curso farase un listado do alumnado que  usa o servizo de 

comedor. 

 O alumnado de comedor rexerase  cos mesmos principios   que o alumnado 

xeral. Calquera falta contraria ás normas de convivencia, así como a falta de respecto cara 
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ao persoal que atende o comedor, será considerada como conduta contraria ás normas 

de convivencia e se lles aplicará as  medidas de corrección reflectidas no presente 

documento. 

 O servizo de comedor posúe o seu propio protocolo de organización e 

funcionamento. 

 
6.20 Corredores, aseos e outras dependencias.  

 

Durante as horas de clase ningún alumno poderá permanecer castigado ou só nos 

corredores.  

Se un grupo de alumnos ha de cambiar de clase, ir á biblioteca, ao ximnasio, ao 

patio ou a calquera outra dependencia farao sempre acompañado polo profesor ou 

profesora responsable, en fila e en silencio, respectando o traballo dos demais.  

A saída aos servizos farase nas mesmas condicións. Aos servizos non se pode 

acceder con comida nin bebida.  

Queda totalmente prohibido o uso de toalliñas nos aseos por non ser 

biodegradables.  

O alumnado terá a obrigación de informar de calquera altercado, accidente, pintada 

ou rotura do mobiliario que se produza nos servizos.  

Os/as alumnos/as non poderán facer uso dos servizos inmediatamente despois do 

recreo debido a que este é o tempo adecuado para o seu uso, excepto en casos puntuais. 
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7. DEREITOS E DEBERES DA COMUNIDADE 

EDUCATIVA.   

 

7.1 Profesorado. 

 

7.1.1. Dereitos.   

  

 Recibir unha formación e actualización permanentes. 

 Realizar o seu traballo nas mellores condición posibles e cos medios máis 

axeitados, respectando a lexislación existente. 

 Participar nos órganos do centro e nas diversas actividades que se programen. 

 Colaborar na programación da materia que imparte. 

 Liberdade de cátedra dentro do respecto ó PEC (Proxecto Educativo de Centro).  

 Ser respectado na súa dignidade persoal non sufrindo discriminacións nin 

humillacións físicas ou morais. 

 Á reserva que o centro ten que gardar sobre as súas circunstancias persoais e 

familiares. 

      

7.1.2. Deberes.          

  
 Elaborar as programacións de aula. 

 Actuar de acordo co establecido no PXA (Plan Xeral Anual) 

 Fomentar a capacidade e actitude crítica do seu alumnado. Impartir unha 

ensinanza exenta de adoutrinamento ou manipulación ideolóxica. 

 Asistir ás reunións de claustro, departamento, avaliación e calquera outra que 

sexa convocada pola dirección. 

 Participar no desenvolvemento  de plan de acción titorial e nas actividades de 

orientación, baixo  a coordinación da xefatura de estudos. 
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 Colaborar cos proxectos educativos e curricular do centro. 

 Coñecer as características persoais e a situación familiar do alumnado que 

repercutan no rendemento académico. 

 Coordinar as adaptacións curriculares necesarias para alumnado do grupo do 

que é responsable. 

 Atender ó alumnado mentres este permaneza no centro en períodos de lecer. 

 Fomentar a colaboración das familias nas actividades de apoio á aprendizaxe e 

orientación dos seus fillos. 

 Facilitar a cooperación educativa coas familias.  

 Os representantes do profesorado elixidos voluntariamente para formar parte do 

Consello Escolar do centro, teñen o deber de asistir ás reunións dese órgano. 

 Pertencer a un equipo de traballo: biblioteca, complementarias, tics,... 

 Realizar gardas de clase, recreo e entradas e saídas do alumnado. 

 Establecer una data de visita e reunión cos pais, nais, titores legais. 

 Controlar a asistencia do alumnado e comunicala como se estableza no centro. 

 Procurar un ambiente non discriminatorio na aula fomentando a colaboración 

entre iguais e a realización de actividades independentemente do sexo. 

 Intervir en situación de conflito entre o alumnado ofrecendo solución positivas e 

pacíficas. 

 Os recollidos nas actitudes a seguir polo profesorado, así como nas normas de 

convivencia no centro nos apartados que especificamente afecten ó profesorado. 
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7.1.3. Procedementos a seguir polo profesorado.  

 

 O profesorado non abandonará unha aula sen as garantías de que o alumnado 

terá un comportamento adecuado. 

 O profesorado debe ser puntual, tanto a primeira hora da mañá como no inicio 

de cada clase. 

 Dentro do período que abrangue cada clase non debe saír ningún alumno da aula 

agás para facer fotocopias ou ir ós aseos. 

 Na aula o profesorado non poderá utilizar os teléfonos móbiles. No patio, cando 

estea de garda, deberá evitar o uso do teléfono. 

 Na aula o profesorado non utilizará os ordenadores para asuntos persoais 

 O profesorado especialista comunicará ós titores  as faltas de orden na aula. 

 Non debe expulsar ao alumnado de clase, senón que se deben utilizar as faltas 

de orde e comportamento e, se o feito é especialmente grave, acompañalo ante a 

dirección do centro e abrir os informes pertinentes. 

 En ningún caso se deben tolerar faltas de indisciplina ou respecto. Neste caso 

será primeiramente o profesorado correspondente quen adopte as medidas oportunas e 

logo comunicará a incidencia á titora ou titor e, de non solucionarse informarase á 

dirección do centro, e esta, de ser necesario convocará ao observatorio de convivencia. 

 Para  facilitar o traballo da conserxe e mellorar o servizo, pídese que o 

profesorado planifique ben o traballo para minimizar o número de fotocopias a realizar o 

máximo posible. A ser posible facelas cun día de adianto e sobre todo non se deben pedir 

ó momento, agás que sexa estritamente necesario. 

 As horas de permiso deben pedirse, sempre que sexa posible, por anticipado. As 

horas de curso de formación do profesorado en horario lectivo, segundo circular de 

inspección, van a cargo das horas de asuntos propios, agás naqueles cursos nos que se 

exprese o contrario na convocatoria. A participación en actividades de formación 

organizadas por universidades ou asociacións profesionais en horario lectivo deberá ser 

solicitada ó delegado provincial a través da dirección do centro con, al menos, dez días de 

anticipación. 
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 Para usar a aula de música, usos múltiples, ou a biblioteca ou a lousa dixital, … 

deberase facer a reserva da aula e comprobar que estea libre. 

 O profesorado deberá participar nas diversas actividades que se programen ó 

longo do curso. 

 O profesorado debe respectar os dereitos e facer cumprir os deberes ao 

alumnado. 

 Asegurarse de cerrar as aulas e apagar as luces da clase antes do recreo. Así 

como asegurarse que quedan apagadas e porta pechada nos cambios ás clases dos 

especialistas. 

 Non se permitirá o acceso do alumnado á aula correspondente unha vez 

rematado o período de clase mesmo por esquecer cadernos, libros,…  

 O profesorado de garda será o encargado de organizar as entradas de todo o 

alumnado tanto na primeira hora da mañá como nos recreos e de controlar as saídas. 

 Ser discretos e non divulgar situación ou problemas internos do centro, 

respectando o dereito á intimidade persoal e profesional dos membros da comunidade 

escolar. 
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7.2. Alumnado. 

 

7.2.1. Admisión do alumnado.    

   

A admisión de alumnos/as non poderá establecer ningunha discriminación por 

razón ideolóxica, relixiosa, moral, de raza, sexo, nacemento ou calquera outra 

circunstancia de carácter persoal ou social. A admisión de alumnos aterase ao disposto no 

DECRETO 254/2012, do 13 de decembro e a Orde do 12 de marzo de 2013, polo que se 

regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que 

imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de 

educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 

de maio, de educación.  

Para a formalización da matrícula é preciso presentar a seguinte documentación: 

● Solicitude de ingreso. 

● Certificado de empadroamento . 

● Fotocopia cotexada do Libro de Familia ou DNI.  

● Fotocopia de boletín de vacinas.  

● Fotocopia da cartilla de prestación sanitaria.  

● 2 fotografías.  

● No caso de proceder doutro centro deberase traer certificación do centro 

de orixe no que conste o nivel educativo que cursou ou está cursando. 
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7.2.2. Dereitos.     

 
 A recibir unha formación de calidade que asegure o desenvolvemento da súa 

personalidade e fomente a súa capacidade e actitude crítica. 

  Á  igualdade de oportunidades e a non ser discriminado por razón de raza, sexo 

ou capacidade económica, crenza relixiosa,…  

  A recibir todo tipo de axuda nos seus estudos e as medidas compensatorias que 

lle cómpren. 

  A ser respectado polo profesorado e compañeiros. O alumnado non poderá ser 

obxecto de trato vexatorio, nin verse afectado na súa integridade física e dignidade 

persoal. 

  A  toda protección integral contra toda agresión física ou moral e, en particular 

contra as situación de acoso escolar. 

  Ao respecto á súa liberdade de conciencia e a poder expresar libremente ás súas 

opinión respectando os dereitos dos demais. 

  Á axuda precisa, no caso de accidente ou enfermidade prolongada, para que non 

supoña detrimento do rendemento escolar. 

  A participar na vida do centro.  

  A manifestar as súas discrepancias. Cando esta discrepancia teña carácter 

colectivo (aula, centro) debe ser comunicada ao titor ou á xefatura de estudos. Nas 

manifestacións de carácter colectivo debe asegurarse a participación de todo o colectivo 

de alumnos implicados e seguir unas pautas de seriedade. 

  A ser avaliado con obxectividade e a recibir as aclaracións e explicacións 

pertinentes por parte do seu profesorado. Neste senso, todo alumno ou alumna ten 

dereito a poder ver e revisar, xunto co seu profesor ou profesora, os seus exames. Tamén 

a reclamar contra as decisión e cualificacións de final de curso ou ciclo. 

  Á reserva que o centro ten que gardar sobre as súas circunstancias persoais e 

familiares, mesmo o incumprimento dos deberes establecidos na  lei de protección de 

menores. 
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  Se nunha aula o titor ou titora solicitase a revisión de mochilas, o alumnado 

pode solicitar que esa revisión se faga en privado e/ou coa presenza dos seus familiares 

que serán requiridos dende a dirección do centro. 

 

   

7.2.3. Deberes.    

 

 O deber fundamental do alumnado é estudar e quitar proveito das ensinanzas 

que se lle imparten no centro, tanto no que se refire a coñecementos como a actitudes e 

normas de comportamento.  

Son, asemade, deberes do alumnado: 

 Estudar e respectar o dereito ó estudo dos seus compañeiros. 

 Asistir puntualmente ás clases co material preciso, en perfecto estado de aseo e 

participar nas actividades programadas. 

 Respectar a dignidade e as función do profesorado no exercicio das súas 

competencias, recoñecéndoos como autoridade educativa do centro. 

 Seguir as orientacións do seu profesorado respecto á súa aprendizaxe e 

formación. 

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

igualdade de dereitos sen distinción de sexo, e a dignidade integral e intimidade dos seus 

compañeiros e de todos os membros da comunidade educativa. 

 Cumprir  as normas de organización, funcionamento, convivencia e disciplina, 

establecidas neste conxunto de normas, tamén cando se participe en actividades 

extraescolares, visitas, excursións e calquera outra actividade organizada polo centro. 

 Coidar e utilizar correctamente os bens mobles e as instalación do centro e 

respectar as pertenzas dos outros membros da comunidade educativa. 

 Participar na vida do centro contribuíndo a fomentar un clima de respecto, 

diálogo, compañeirismo, traballo, creatividade e estudo. 

 O alumnado usuario de comedor rexerase polas mesmas normas de educación, 

respecto e convivencia que o resto do alumnado. 
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7.2.4. Procedementos a seguir polo alumnado.  

 

 O alumnado non poderá entrar co teléfono móbil nin con outro aparello 

electrónico do tipo: PSP, DS, MP3 ou similares, no recinto escolar. 

 O alumnado non pode permanecer nas aulas sen presenza do profesorado 

responsable durante os recreos. 

 O alumnado denunciará ante o profesorado ou dirección as faltas contra estas 

normas que o afecten persoalmente ou á calquera da comunidade educativa. 

 Recoméndase evitar o consumo e o reparto de larpeiradas (chicles, caramelos, 

gominolas, bollería industrial, etc.) durante as horas de permanencia no centro.   

 O alumnado evitará calquera tipo de manifestación ideolóxica ou relixiosa que 

poida interferir na sensibilidade dalgún membro da comunidade educativa. 

 

 

7.2.5 Representación.  

 

- Non se contempla a representación do alumnado no Consello Escolar. 

- As titorías poderán ter un delegado ou delegada de clase. 

- Poderá constituírse unha xunta de delegados de clase presidida por unha alumna 

ou alumno de 5º ou 6º nivel. 

- Nas xuntas de delegados de clase participará, a lo menos, a dirección do centro. 
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7.3. Familias / titorías. 

 

7.3.1. Dereitos.    

   

 A seren informados de todo o relativo á ensinanza e formación dos seus fillos ou 

pupilos, especialmente das faltas de asistencia e dos resultados académicos. 

 A solicitaren aclaracións e posibles rectificacións sobre o rendemento e avaliacións 

dos seus fillos.  

 A seren informados e ouvidos nos procedementos disciplinarios para a imposición 

de medidas correctoras de condutas contrarias á convivencia, dos seus fillos ou pupilos.  

 A seren recibidos polos titores, profesorado ou equipo directivo. 

 A participaren no funcionamento do centro a través dos seus representantes no 

Consello Escolar e formar parte, libremente, da asociación  de nais e pais existente no 

centro. 

 A seren informados da programación xeral anual e das actividades 

complementarias e extraescolares que se realicen. 

 A elixir entre as optativas ofertadas polo centro para a formación relixiosa dos 

seus fillos, ou ben valores sociais e cívicos. 

 Á reserva que o centro ten que gardar sobre as súas circunstancias persoais e 

familiares. 
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7.3.2. Deberes.     

 
 Enviar os seus fillos ou pupilos ó centro en perfecto estado de aseo, sendo 

puntuais nas entradas e saídas, e cumprindo cos horarios establecidos. 

 Velar polo normal desenvolvemento das tarefas encomendadas ós seus fillos ou 

pupilos procurándolles os materiais e recursos recomendados para a aula. 

 Colaborar na mellora da formación e do rendemento  do seu fillo ou pupilo. 

 Asistir ás reunións colectivas convocadas pola dirección ou titores. 

 A responder do comportamento dos seus fillos ou pupilos e facerse cargo dos 

danos (tanto en bens común como de particulares, realizados voluntariamente ou por 

neglixencia) ocasionados, cando así o sancione a comisión de convivencia. 

 Coñecer, cumprir, facer cumprir e colaborar coas normas do centro docente. 

 De informar ao profesorado sobre posibles deficiencias físicas ou psíquicas dos 

seus fillos ou pupilos e colaborar na adopción das medidas pertinentes. 

 De informar ao profesorado de todo canto lles sexa solicitado, sempre que afecte 

á educación dos seus fillos ou pupilos. 

 De reter nos propios domicilios ós nenos con febre ou calquera enfermidade 

infecto-contaxiosa durante o período de convalecencia que as autoridades sanitarias 

consideren oportuno. 

 

7.3.3. Procedemento a seguir polos pais, nais e titores legais.  

 

 Os pais, nais, titores, xustificarán as faltas de asistencia, así como as saídas do 

centro en horario lectivo. 

 As familias respectarán os horarios establecidos. 

 As familias e titores do alumnado, tanto de infantil como de primaria, poderán 

acompañar ós seus fillos mentres non toca o timbre de entrada, pero una vez que soe, 

deberán deixar o espazo libre para que o alumnado se organice para entrar. As familias 

non entrarán no centro. 
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 Durante o recreo da mañá as familias non permanecerán na reixa do patio nin 

pasarán ningún tipo de bebida ou comida. Despois do xantar ou durante as actividades da 

tarde, as familias non deben permanecer no patio. Hai persoal de garda para atender ó 

alumnado. 

 Os pais, nais, titores legais, deberán comunicar ante o profesorado, titores  de 

curso ou á  dirección do centro calquera posible incumprimento das normas de 

organización e funcionamento;  mellor persoalmente, pero tamén a través do correo 

electrónico do centro ou telefonicamente. 

 As nais, pais, titores non deberán exercer no centro ningunha acción 

sancionadora, acosando ou intimidando ao alumnado, ou calquera outro membro da 

comunidade educativa. 

 O cambio de optativas só se poderá realizar durante o período de formalización 

de matrícula do 20 ó 30 de xuño. Así como a reserva de praza para xantar no centro. 

 Os representantes dos pais, nais no Consello Escolar do centro estarán a 

disposición das familias para recolleren e xestionaren calquera suxerencia ou denuncia 

que a comunidade escolar lle presente.  

 Os pais, nais ou titores legais evitarán –dentro do recinto escolar- calquera 

manifestación, tanto de tipo ideolóxico como relixioso, que poida interferir na 

sensibilidade dalgún membro da comunidade educativa. 

      

7.3.4. Titorías.     

  

As funcións do mestre/a titor/a axustaranse á lexislación vixente e están recollidas 

no PAT. 

- A adscrición do profesorado ás titorías farase de acordo coa normativa establecida 

pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e as normas recollidas neste 

documento,  

- Para facilitar a comunicación do profesorado cos pais e nais fixarase unha hora 

semanal, sendo os martes de 16.00 horas a 17.00 horas. A reunión en ningún caso 
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excederá dunha hora, sendo necesaria que sexa solicitada con antelación para evitar e 

facilitar a conciliación familiar.  

 

     

7.4. Persoal de administración e de servizos. 

 

7.4.1. Dereitos.    

  

1. Realizar o seu traballo nas mellores condicións posibles e cos medios máis 

adecuados, respectando a lexislación laboral existente e as presentes normas. 

2. Participar no Consello Escolar e respectar os acordos acadados nese órgano. 

3. A gozar do respecto e consideración á súa persoa e á función que desempeña, 

por parte de toda a comunidade educativa. 

4. Á reserva que o centro ten que gardar sobre as cúas circunstancias persoais e 

familiares. 

5. Ser respectado por todos os estamentos do Centro.  

6. Só será obrigado a realizar as actividades que o seu cargo lle esixa.  

7. Formular perante a dirección cantas iniciativas, suxestións e reclamacións crea 

oportunas. 

8. Estar dotado do material suficiente para desempeñar o seu cometido. 

9. Realizar as súas tarefas sen interferencias que poidan atrasalas ou dificultalas. 

10. Elixir ou ser elixido/a membro do Consello Escolar, cando a lexislación 

educativa o permita, en base ao número de unidades catalogadas. 

11. Todas as que lle conceda a lexislación vixente e segundo o contrato laboral que 

regule a súa actividade 

O persoal de administración e de servizos dos centros docentes, dentro do marco 

legal establecido e no ámbito da convivencia escolar (Decreto 8/2015 polo que se 

desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade 

educativa en materia de convivencia escolar), recoñécenselle os seguintes dereitos: 
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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.  

O persoal de administración e de servizos dos centros docentes, dentro do marco 

legal establecido e no ámbito da convivencia escolar (Decreto 8/2015 polo que se 

desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade 

educativa en materia de 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. 

    

  



NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO  2018-2021 

CEIP MANUEL SUEIRO 

 

Páxina 124 de 234 
  

  

7.4.2. Deberes.     

 

Con respecto a convivencia escolar os deberes do persoal de administración e 

servizos son os seguintes  

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.  

    

7.4.3. Conserxería.  

 

 Abrir e pechar as portas do recinto escolar segundo o horario establecido non 

permitindo a entrada ou saída a ninguén, sen autorización expresa da dirección. 

 Pór o máximo celo na garda das chaves do centro, impedindo o seu uso por parte 

de terceiras persoas, denunciando inmediatamente tal circunstancia ante a dirección, así 

como o roubo ou extravío das mesmas. 

 Impedir o acceso de persoal non docente ás aulas en horario lectivo.  

 Comunicar e impedir a estancia de alumnado nos corredores en horario lectivo 

ou nos recreos. 

 Recibir e anunciar as visitas ó profesorado e á dirección do centro por parte das 

familias ou persoas alleas á comunidade escolar. 

 Recoller, anotar, e comunicar avisos ó profesorado e alumnado do centro. 
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 Atender o teléfono do centro e recoller os avisos. 

 Atender o servizo de fotocopiadora. 

 Atender inicialmente ao alumnado accidentado e poñelo en coñecemento da 

dirección do centro. 

 Colaborar no traslado de mobiliario e material docente. 

 Atender incidentes de limpeza ocasionais e urxentes nas aulas e nos corredores. 

 Velará polo bo uso e coidado das instalación e mobiliario; e comunicará á 

dirección as desfeitas ocasionados. 

 Coidar dos xardíns. Nesta tarefa pode cooperar o profesorado que instruirá ao 

seu alumnado no respecto e coidado das plantas e flores,… 

 Por en coñecemento da dirección calquera incidencia estraña detectada no 

centro durante os períodos de tempo nos que este está pechado. 

  

7.4.3.1. Procedementos a seguir pola conserxe.  

 

 A conserxe exercerá a súa función respectando o proxecto educativo do centro. 

  Colaborará na formación dun ambiente educativo que garante o cumprimento 

dos obxectivos do centro. 

 Cumprirá as normas establecidas. 

 De xeito excepcional solicitarase o servizo de conserxería para a apertura e 

peche do centro para a celebración de reunión ou actividades. 

 A conserxe ten a obriga de discreción e non divulgación de situación ou 

problemas internos do centro, respectando o dereito á intimidade persoal e profesional 

de membros da comunidade escolar. 

 O servizo de conserxería desempéñao 
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7.4.4. Persoal coidador.   

 

 O Auxiliar Técnico Educativo (coidador), é a persoa que, estando en posesión do 

título de Graduado Escolar ou equivalente, presta servizos complementarios de asistencia 

e formación dos escolares con minusvalía, atendendo a estes na ruta escolar, na súa 

limpeza e aseo. No comedor, durante a noite e demais necesidades análogas.  Asemade 

colaborará nos cambios de aulas e servizos dos escolares, na vixilancia persoal deste, nas 

clases en ausencia de docentes como tamén colaborará cos docentes na vixilancia de 

recreos, saídas escolares, dos que sexan responsables ditos docentes. 

No caso de que exista un só neno/a con dítame de escolarización no que se 

estableza a necesidade de coidador estará co alumno/a dentro da aula respectiva. 

Se fosen máis nenos/as nos que o dítame de escolarización estableza a necesidade 

de coidador a súa presenza na aula co neno/a virá determinada polas necesidades 

establecidas pola Dirección e orientación educativa, debendo permanecer a tempo 

completo co neno/a que se determine e acudindo a atender o ou os alumnos/as cando se 

requira.  

     

7.4.5. Persoal de cociña.   

   

O cociñeiro/a é o encargado/a da preparación dos alimentos, responsabilizándose 

do seu bo estado e presentación, así como da pulcritude do local e utensilios de cociña. 

O axudante de cociña es a persoa que está as ordes do cociñeiro axudándolle nas 

súas funcións.   

1. Será competencia do persoal laboral do servizo de comedor as seguintes funcións, 

acordes coa súa categoría profesional, nos termos que estableza o convenio colectivo de 

aplicación, e que a título indicativo se sinalan: 

 Elaboración de comidas de acordo co menú aprobado polo consello escolar. 

 Velar pola calidade e conservación dos alimentos, cumprindo as normas de 

sanidade e hixiene. 

 Servizo de atención ás mesas dos usuarios. 
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 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. 

 

A día de hoxe e dende o ano 2007 o CEIP Manuel Sueiro conta con comedor de 

xestión indirecta xestionado pola empresa “Sala Gradín” e con 2 responsables de 

comedor a tempo completo e outra a media xornada.  

    

7.4.6. Persoal de limpeza.   

 

As obrigas do persoal de limpeza quedan establecidas e especificadas no seu 

prego de condicións do convenio entre o Concello de Ourense e a empresa 

correspondente. 

Son obrigas do persoal de limpeza as seguintes: 

1. Ter un comportamento regulado polas mesmas normas que as dos profesores/as, 

pais/nais e alumnado. . 

2. Abrir e pechar o colexio no caso de non haber outro persoal no centro escolar.  

3. Gardar unha total discreción nos temas relacionados co centro e co persoal 

docente e non docente 
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7.5. ANPA. 

 

7.5.1. Dereitos.    

 

1. Os pais e nais teñen dereito de constituír Asociacións de Pais e Nais de Alumnos, 

conforme ao establecido na lexislación vixente.  

2. Elevarlle propostas ao Consello Escolar para a elaboración do proxecto educativo e 

ao equipo directivo para a elaboración da programación xeral anual. 

3. Informar ao Consello Escolar daqueles aspectos da marcha do centro que 

consideren oportuno. 

4. Recibir información, a través do seu representante no Consello Escolar, sobre os 

temas tratados nel.  

5. Ao libre acceso ao centro escolar (coas limitacións de apertura e peche do centro).  

6. Elaborar informes para o Consello Escolar a iniciativa propia ou a petición deste.  

7. Elaborar propostas de modificación do Regulamento de Réxime Interior.  

8. Recibir un exemplar da programación xeral anual, do proxecto educativo, dos 

proxectos curriculares de etapa e das súas modificacións.  

9. Recibir información sobre os libros de texto e os materiais didácticos seleccionados 

polo centro.  

10. Facer uso das instalacións do centro nos termos que estableza o Consello Escolar 

de acordo coa lexislación vixente. 

11. A organizar actividades complementarias e extraescolares no recinto escolar e 

dirixidas ao alumnado do centro ou ás familias, que deberán ser aprobadas polo Consello 

Escolar e figurar na correspondente programación xeral anual. 

12. Usar un espazo do recinto escolar onde poder reunirse e conservar toda a súa 

documentación. 

13. Ter un espazo propio na web do centro escolar.  
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7.5.2. Deberes.          

 

1. Todos aqueles que estean nos seus estatutos. Ningún deles poderá estar en contra 

do ditaminado nestas NOFC ou, en xeral, das leis en vigor. 

2. Fomentar a colaboración entre todos os membros da comunidade educativa. 

3. Colaborar co profesorado e co alumnado para o bo funcionamento do centro 

escolar. 

4. Promover que as familias e o alumnado exerzan os seus dereitos e cumpran cos 

seus deberes no eido escolar. 

5. Realizar actividades de carácter educativo que reforcen os valores e obxectivos do 

Proxecto Educativo do centro escolar.  

6. Informar as seus asociados acerca da composición dos órganos de goberno e 

representación da asociación, do seu estado de contas e do desenvolvemento da súa 

actividade.  

7. A permitir o acceso a toda a documentación da asociación, ao través do conduto 

regulamentario, sempre e cando non conteña datos confidenciais.  

8. Asistir ás reunións co Equipo Directivo que se estipulen na programación xeral 

anual.  

  



NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO  2018-2021 

CEIP MANUEL SUEIRO 

 

Páxina 130 de 234 
  

 

 

8. A CONVIVENCIA NO CENTRO.    

   

8.1. Normas.     

  

1. As entradas, saídas e cambios de clase faranse con orde, evitando carreiras, 

aglomeracións e berros. 

2. O alumnado poderá entrar dentro das dependencias do centro á hora de entrada 

a clases ou cando dispoña de permiso para facelo. 

3. Durante o horario lectivo o alumnado permanecerá no colexio ou recinto escolar. 

Se algún pai, nai ou titor/a legal quixera dar un recado a un alumno/a ou profesor/a en 

horas de clase dirixirase a Dirección ou ao docente dispoñible nese momento. Só se 

permitirá a saída nos seguintes casos: 

a) Cando o pai, nai ou titor/a legal veñan buscalos e lle comuniquen o titor/a ou 

profesor/a que estea nese momento co alumno/a. Ademais cubrirá unha solicitude que lle 

facilitarán na dirección para que quede constancia da saída do alumno/a. 

4. O alumnado asistirá a clase con puntualidade. 

5. Calquera falta de asistencia inxustificada será comunicada por medio telefónico, 

telemáticos ou por correo certificado, no prazo máis breve posible ós pais, nais ou 

titores/as legais do alumnado. 

6. O alumnado só entrará nas súas aulas, cando teña que entrar en aulas que non 

sexan as propias será con permiso expreso dun docente. 

7. Se o alumnado non asiste ás actividades complementarias deberá asistir a clase, 

e de non facelo deberá xustificar a súa ausencia. 

8. O ton da clase será normal, evitando golpes e berros tanto en presenza do 

profesor/a como se este/a se ausentara ocasionalmente na aula e respectarase o traballo 

e estudio dos compañeiros/as. 

9. Durante os cambios de clase o alumnado deberá permanecer dentro da aula. 

10. Deberase acudir ás clases co material requirido para cada materia. 
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11. No recinto escolar só se utilizarán materiais ou obxectos que permitan acadar 

os obxectivos didácticos propostos nas programacións e nos documentos de centro polo 

que queda prohibido o uso de teléfonos móbiles e outros dispositivos electrónicos como 

mecanismo de comunicación durante os períodos lectivos. A súa autorización dependen 

directamente dos mestres para uso exclusivamente didáctico previa comunicación a 

Dirección do centro.  Así mesmo non se poderán utilizar para rexistro audiovisual (fotos, 

vídeos, audio,…) dentro do recinto escolar, agás que o seu uso estea recollido na 

programación didáctica dalgunha materia 

12. O uso da tecnoloxía móbil como recurso didáctico será desenvolvido no Plan 

TIC do centro. Nas diversas programacións didácticas que empreguen este tipo de 

tecnoloxías serán contempladas, alomenos, as seguintes cuestións: 

a. Definir o alumnado: a súa tecnoloxía, os seus gustos, usos, costumes,… 

b. Definir os obxectivos de aprendizaxe: curriculares, competenciais, etc. 

c. Elección do dispositivo e do número de dispositivos: comprimidos ou 

móbiles, propios, ou non, por grupos ou individual. 

d. Definición do tempo de uso e concreción das accións curriculares: toda a 

xornada, por materias, por proxectos, etc. 

e. Implementación e materiais: con conexión ou sen conexión, 3G ou wifi, con 

apps gratuítas ou de pagamento, recursos propios ou alleos,… 

f. Delimitar o uso na aula e a participación: cando, como, que e quen. 

g. Avaliación: do mesmo modo cando, como, que e quen. 

h. Xestión de crise: que facer senón dispoñemos de móbiles, existe un fallo 

tecnolóxico, a familia non desexa que se use o móbil na aula…? 

13. Queda prohibida a utilización durante as clases material ou obxectos que 

poidan ser causa de distracción como: equipos de música, xogos de azar, videoconsolas, 

revistas… 

14. Durante os recreos, o alumnado como norma xeral, permanecerá no patio e  

deixará libres as aulas e corredoiros a non ser que teñan permiso expreso dun profesor/a 

e baixo a responsabilidade e vixilancia do mesmo/a. Nas saídas tanto dos recreos como ó 

final da xornada o profesor/a será o último en abandonar a aula e xunto con un alumno/a 
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responsable apagará as luces. 

15. Só se poderá comer e beber no horario do recreo e nos espazos destinados a 

tal fin. Nas aulas de Educación Infantil só poderán comer e beber nos ratos que o autorice 

o/a profesor/a que imparta docencia, sendo estes 15 minutos antes da saída ao recreo, 

merendando sempre na aula. 

16. O alumnado non poderá circular dentro do recinto escolar con ningunha clase 

de vehículo. 

17. Está totalmente prohibido traer tabaco e calquera tipo de bebida alcohólica e 

droga ó centro. 

18. O comportamento no recinto escolar, nas dependencias do centro así como no 

transporte escolar e durante as actividades complementarias e/ou extraescolares deberá 

ser correcto, respectando en todo momento, o profesorado, alumnado, persoal non 

docente e calquera outra persoa que se atope no centro, así como as súas pertenzas: 

a) Toda a comunidade escolar, na súa relación cotiá, evitará insultos e 

expresións lesivas á dignidade e integridade das persoas así como agresións nin 

pelexas, patadas, empurróns, lanzamentos de obxectos,… 

b) Cando o alumnado sexa amoestado por calquera persoa autorizada do 

centro debe acatar ó momento a corrección, aínda que despois sexa revisada a 

situación. 

c) O alumnado debe coidar e utilizar correctamente os bens mobles e as 

instalacións do centro e respectar as pertenzas dos otros membros da comunidade 

educativa. 

19. Manterase limpa e ordenada a aula sen papeis ou calquera outro obxecto, así 

como os patios, corredoiros e corredores. 

20. O aseo persoal será norma imprescindible por hixiene e respecto aos demais 

membros da comunidade educativa. 

21. Débese respectar a liberdade de conciencia, conviccións relixiosas e morais así 

como a dignidade, integridade e intimidade de todos os membros da comunidade 

educativa. 
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8.2. Condutas e correccións.    

 

Son condutas susceptibles de ser corrixidas aquelas que vulneran o establecido nas 

normas de convivencia, organización e funcionamento do centro. Ditas condutas poden 

darse: 

● Dentro do recinto escolar. 

● Durante a realización de actividades complementarias e extraescolares. 

● No transporte escolar. 

Así mesmo, terán consideración de condutas susceptibles de ser corrixidas aquelas 

que, aínda que se realicen fóra do recinto, estean motivadas ou directamente 

relacionadas coa actividade escolar e afecten a calquera membro da comunidade 

educativa. 

Os procesos de corrección das condutas do alumnado contrarias á convivencia 

escolar forman parte do seu proceso educativo, polo que as correccións que se apliquen 

polo incumprimento das normas de convivencia deben reunir os seguintes requisitos: 

a) Ter carácter educativo e recuperador (non sancionador). 

b) Garantir o respecto dos dereitos de todo o alumnado e procurar a mellora da 

convivencia no centro docente. 

c) Contribuír a que a alumna ou o alumno corrixida/o asuma o cumprimento dos 

seus deberes e mellore as súas relacións con todos os membros da comunidade escolar e 

se integre no centro educativo. 

d) Ser proporcionais á gravidade da conduta corrixida. 

O incumprimento das normas de convivencia será valorado antes da imposición da 

corrección tendo presente a idade e as circunstancias persoais, familiares ou sociais do 

alumnado corrixido. 

As persoas proxenitoras ou representantes legais deste deberán ter puntual 

información sobre as correccións de condutas que lles afecten. 

O centro disporá dun rexistro de incidencias que calquera membro da 

comunidade escolar pode solicitar na dirección do centro e rexistrar o incidente ou falta 

correspondente. 
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Dito rexistro será o que determine a reiteración das faltas ás normas de 

convivencia polos distintos membros da comunidade escolar. 

 

8.2.1. Clasificación das condutas contrarias á convivencia.   

 

Cando calquera membro da comunidade educativa entenda que os feitos poden 

ser constitutivos de delito ou falta, deberá comunicarllo á Dirección do centro educativo 

para a súa remisión á Administración educativa e ao Ministerio Fiscal, sen prexuízo de 

tomar as medidas cautelares oportunas. As condutas clasifícanse en: condutas leves 

contrarias á convivencia e condutas gravemente prexudiciais para a convivencia.  

 

8.2.2. Condutas leves contrarias á convivencia.    

 

a) As agresións físicas ou psíquicas, as inxurias e as ofensas graves, as ameazas e as 

coaccións contra os demais membros da comunidade educativa. 

b) As condutas tipificadas como agresión, inxuria ou ofensa, os actos de 

discriminación, os actos de indisciplina, os danos, os actos inxustificados  e as actuacións 

prexudiciais descritas  no seguinte apartado, referido ás condutas gravemente 

prexudiciais para a convivencia, que non alcancen a gravidade alí requirida. 

c) Portar calquera obxecto, substancia ou produto expresamente prohibido polas 

normas do centro perigoso para a saúde ou a 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 prexudicial para a convivencia de acordo coa alínea j) do artigo 

anterior. 

d) A reiterada asistencia ao centro sen o material e equipamento preciso para 

participar activamente no desenvolvemento das clases. Neste senso considérase conduta 

reiterada cando o alumnado non trae o material, cunha periodicidade mensual,  ao 50% 

das clases en calquera das materias. 
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e) Faltas inxustificadas de asistencia a clase.  

f) Asistir ao centro, pero incumprir de xeito reiterado as obrigas académicas 

respecto a exames, traballos e participación nas clases. 

 

8.2.3. Condutas gravemente prexudiciais para a convivencia.  

  

a) As agresións físicas ou psíquicas, as inxurias e as ofensas graves, as ameazas e 

as coaccións 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 gravación, a manipulación e a difusión por calquera medio de imaxes ou 

informacións que atenten contra o dereito á honra, a dignidade da persoa, a intimidade 

persoal e familiar e a propia imaxe dos demais membros da comunidade educativa. 

e) As actuacións que constitúan acoso escolar en base ao establecido polo artigo 

28 da Lei  4/2011. 

f) A suplantación de personalidade en actos da vida docente e a falsificación, 

alteración ou subtracción de documentos académicos. 

g) Os danos graves causados de forma intencionada ou por neglixencia grave ás 

instalacións e aos materiais dos centros docentes, incluídos os equipos informáticos e o 

software, ou aos bens doutros membros da comunidade educativa ou de terceiros, así 

como a súa subtracción. 

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 prexudiciais para a saúde e a integridade persoal dos 

membros da comunidade educativa do centro, ou a incitación a elas. 
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j) Portar calquera obxecto, substancia ou produto gravemente perigoso para a 

saúde ou a integridade persoal de calquera membro da comunidade educativa. En todo 

caso, reputarase indisciplina grave a resistencia ou a negativa a entregar os obxectos a 

que se refire o punto terceiro do artigo 11 desta lei cando se é requirido para iso polo 

profesorado. 

k) A acumulación de 3 faltas leves no mesmo mes ou de 9 no mesmo curso. 

l) Incumprimento a unha sanción dunha falta leve. 

m) As condutas contrarias a norma de convivencia que regula a necesaria 

autorización polo docente de calquera saída da aula por parte do alumnado en tempo de 

clase. 

Para os efectos de gradación das correccións considéranse circunstancias 

paliativas: 

- O recoñecemento espontáneo do carácter incorrecto da conduta. 

- A ausencia de intencionalidade. 

- A reparación espontánea do dano causado (obriga recollida no art. 13 da Lei 

4/2011). 

- A presentación de escusas pola conduta incorrecta. 

- Non haber incumprido as normas de convivencia anteriormente. 

Considéranse circunstancias agravantes: 

- A premeditación, a reiteración e a intencionalidade. 

- A falta de respecto a todos os membros da comunidade educativa no exercicio 

das súas funcións. 

- Causar dano, inxurias ou ofensas. 

- A difusión por calquera medio, incluídos os electrónicos, telemáticos ou 

tecnolóxicos, da conduta, das súas imaxes ou da ofensa. 

- A natureza dos prexuízos causados 

- As condutas que atenten contra o dereito a non ser discriminado. 

- Os actos realizados de forma colectiva que atenten contra os dereitos dos 

demais membros da comunidade educativa. 

- O uso da violencia. 
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- O carácter especialmente vulnerable da vítima da conduta, se se trata dun 

alumno ou alumna, por razón da súa idade, de recente incorporación ao centro ou 

calquera outra circunstancia. 

 

8.2.4. Corrección ou aplicación de sancións a condutas leves contrarias á 

convivencia. 

 

A efectos de sanción, as condutas leves contrarias á convivencia prescriben aos 

catro meses da súa comisión e poderán ser corrixidas coas medidas correctoras que se 

enumeran a continuación. Calquera medida correctora ha de ser informada á Dirección 

do centro e debe obter da mesma a súa autorización: 

a) Amoestación privada ou por escrito á familia. Será aplicada pola dirección e/ou 

o profesor titor a petición do profesorado implicado. 

b) Comparecencia – nun prazo de tempo breve, se é posible dentro do mesmo día 

da comisión dos feitos sancionables - ante a persoa que ocupe a dirección por indicación 

do titor ou profesorado implicado. 

c) Realización de traballos específicos en horario lectivo que inclúe os recreos. Esta 

medida ha de contar coa aceptación da familia do alumno e será coordinada pola 

dirección a petición do profesor titor / implicado nos feitos. 

d) Realización, en horario non lectivo, de tarefas que contribúan á mellora e 

desenvolvemento das actividades do centro. Esta medida ha de contar coa aceptación da 

familia do alumno e será coordinada pola Dirección a petición do profesor titor / 

implicado nos feitos. 

e) Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou 

complementarias do centro por un período de ata dúas semanas. Esta medida ha de 

contar coa aceptación da familia do alumno e será coordinada pola Dirección a petición 

do profesor titor / implicado nos feitos. 

f) Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un período de 

ata tres días lectivos. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumnado deberá 

realizar os deberes ou traballos que se determinen para evitar a interrupción no proceso 
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formativo. Esta medida ha de contar coa aceptación da familia do alumno e será 

coordinada pola Dirección a petición do profesor titor / implicado nos feitos. 

g) Suspensión temporal do dereito de asistencia ao centro por un período de ata 

tres días lectivos.  Durante o tempo que dure a suspensión, o alumnado deberá realizar os 

deberes ou traballos que se determinen para evitar a interrupción no proceso formativo. 

Esta medida ha de contar coa aceptación da familia do alumno e será coordinada pola 

Dirección a petición do profesor titor / implicado nos feitos. 

 

 

8.2.5. Responsables da aplicación das medidas correctoras en condutas 

leves. 

 

A imposición das medidas correctoras de condutas leves contrarias á convivencia 

levaraa a cabo: 

O profesorado da alumna ou alumno, oído este e dando conta á persoa que ocupe 

a Dirección no caso das seguintes medidas: 

● Amoestación privada ou por escrito. 

● Comparecencia inmediata ante a persoa que ocupe a Dirección. 

● Realización de traballos específicos en horario lectivo. 

A titora ou titor da alumna ou alumno, oído este e dando conta á persoa que 

ocupe a Dirección no caso das seguintes medidas: 

● Amoestación privada ou por escrito. 

● Comparecencia inmediata ante a persoa que ocupe a Dirección 

● Realización de traballos específicos en horario lectivo. 

● Realización, en horario non lectivo, de tarefas que contribúan á mellora e 

desenvolvemento das actividades do centro. 

A persoa que ocupe a Dirección do centro, oídos a alumna ou alumno, e a súa 

profesora ou profesor ou titora ou titor, no caso das seguintes medidas: 

● Amoestación privada ou por escrito. 
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● Realización de traballos específicos en horario lectivo. 

● Realización, en horario non lectivo, de tarefas que contribúan á mellora e 

desenvolvemento das actividades do centro. 

● Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou 

complementarias do centro por un período de ata dúas semanas. 

● Cambio de grupo por un período de ata unha semana. 

● Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un período de ata 

tres días lectivos. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumnado haberá de 

realizar os deberes ou os traballos que se determinen para evitar a interrupción 

no proceso formativo. 

● Suspensión temporal do dereito de asistencia ao centro por un período de ata tres 

días lectivos. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumnado deberá realizar 

os deberes ou traballos que se determinen para evitar a interrupción no proceso 

formativo. 

 

A imposición destas medidas correctoras comunicarase á nai ou ao pai ou á titora ou 

titor legal da alumna ou alumno antes de que estas se fagan efectivas, así como á 

comisión de convivencia do centro.  
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8.3. Mediación.    

 

Ó Artigo 20 da Lei 4/2011, así como no artigo 26 do Decreto 8/2015 engádese:  

Artigo 26. Mediación escolar 

1. A mediación é unha estratexia de intervención imparcial para a resolución de 

conflitos en que unha terceira persoa axuda as partes implicadas a alcanzar un acordo 

satisfactorio para ambas as dúas. 

2. Sen prexuízo dos procedementos de corrección das condutas gravemente 

prexudiciais para a convivencia, regulados expresamente no capítulo IV do título III deste 

decreto, os centros poderán utilizar a mediación como estratexia preventiva, resolutiva e 

reparadora na xestión de calquera conflito entre membros da comunidade educativa. 

3. O plan de convivencia incluirá as directrices para a creación dos equipos de 

mediación, as características do seu funcionamento e as pautas de actuación que se 

seguirán para derivar un caso de conflito cara á mediación. 

4. Nos supostos menos graves de situación de acoso, favorecerase a mediación 

realizada por alumnado do centro educativo que obtivese formación e cualificación para a 

intervención nestas situacións: 

 A mediación escolar pode utilizarse como estratexia preventiva, de reparación ou 

de reconciliación na xestión dos conflitos entre membros da comunidade educativa, sexan 

derivados ou non de condutas contrarias ás normas de convivencia.   

 O proceso de mediación pódese iniciar a instancia de calquera membro da 

comunidade educativa, xa se trate da parte interesada ou dunha terceira persoa, sempre 

que as partes en conflito o acepten voluntariamente.   

 No caso dunha mediación entre alumnos/as derivada de condutas contrarias ás 

normas de convivencia, a opción pola mediación esixirá o compromiso de cumprimento 

das accións reparadoras acordadas polas partes. Neste caso:   

 O procedemento, formalizado por escrito, incluirá a intervención dunha 

persoa instrutora, exercida pola Dirección, e de dous alumnos/as  mediadores/as.   
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 As persoas mediadoras informarán á Dirección do resultado da mediación e 

da data de revisión dos acordos, pero garantirán a total confidencialidade do 

proceso.   

 Nunca se privará que as partes accedan a unha mediación, pero soamente 

cando sexa ofrecida pola Dirección, oída a persoa coordinadora da mediación, 

dará lugar á finalización do procedemento de corrección da conduta contraria á 

norma de convivencia.   

 Se o proceso de mediación se interrompe ou finaliza sen acordo, ou se 

incumpren os pactos de reparación, as persoas mediadoras deben comunicar estas 

circunstancias á Dirección.   

 No caso de que a mediación fora infrutuosa ou se incumpriran as accións 

reparadoras, retomarase o procedemento disciplinario de corrección da conduta. 

 O incumprimento das accións reparadoras pactadas polas partes poderá ser 

considerado un agravante:  

 As persoas mediadoras serán propostas pola persoa responsable da Dirección co 

obxecto de:  

- Garantir de confidencialidade e neutralidade  

- Equilibrar a asignación nos casos.  

- Asignar os casos atendendo ao nivel de conflitividade ou dificultade e 

tipoloxía.   

 O alumnado mediador utilizará, preferentemente, os recreos.   

 O alumnado mediado, pode saír sempre que o profesorado considere que non 

perderá algún contido importante da materia,  exame ou preparatoria. É responsabilidade 

do alumnado poñerse ó día dos contidos que perderan, coa axuda do profesor/a.    
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9. NORMAS ESPECÍFICAS DO CENTRO.   

     

9.1. Adscrición profesorado.   

 

A adscrición funcional do profesorado queda regulada na ORDE do 28 de xuño de 

2010 pola que se modifican parcialmente as ordes do 1 de agosto de 1997, pola que se 

ditan instrucións para o desenvolvemento do Decreto 324/1996, polo que se aproba o 

regulamento orgánico dos institutos de educación secundaria e se establece a súa 

organización e funcionamento, do 22 de xullo de 1997, pola que se regulan determinados 

aspectos de organización e funcionamento das escolas de educación infantil, dos colexios 

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

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, e do 3 de outubro de 2000, pola que 

se ditan instrucións para o desenvolvemento do Decreto 7/1999, polo que se implantan e 

regulan os centros públicos integrados de ensinanzas non universitarias. (DOG. 

06/07/2010),  en base a ela establécese o seu procedemento:  

 

1. Adscrición funcional do profesorado no centro. 

1.1. A dirección do centro no primeiro claustro do curso e unha vez oído este, 

asignaralle ciclo, curso e grupo de alumnado a cada un do persoal docente do centro. 

1.2. A proposta da dirección construirase sobre as premisas seguintes: 

 Correcto funcionamento do proxecto Abalar, das seccións bilingües 

e das áreas que se impartan en lingua estranxeira e outros proxectos 

establecidos ou que se establezan. 

 Prestarlle a mellor atención posible ás necesidades do alumnado do 

centro. 

 Rendabilizar ao máximo o capital humano dispoñible, actualizando 

o potencial creativo do grupo de persoal docente do colexio. 

 Consensualizar a proposta facilitando o contraste de pareceres e a 

concorrencia de capacidades e esforzos. 
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1.3. Os grupos nos que se estea a desenvolver o proxecto Abalar, as seccións 

bilingües e os que se impartan en lingua estranxeira en aplicación do establecido no 

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

Galicia, serán asignados ao persoal docente do corpo de mestres que fose formado 

especificamente pola Administración educativa ou estea en posesión de titulación, 

experiencia ou formación adecuada. A prioridade na elección limítase aos grupos 

mencionados neste parágrafo e cando existan varias persoas que reúnan os requisitos 

seguirase a orde de prioridade establecida nos puntos e epígrafes seguintes. 

1.4. Nos restantes grupos, no caso de non acadar o consenso do profesorado, a 

dirección fará a proposta sobre os seguintes criterios: 

 Respectar, en todo caso, o posto e traballo e/ou a especialidade que cada persoal 

docente do corpo de mestres teña asignado pola súa adscrición ao centro. 

 Respectar o dereito de cada grupo de alumnos e alumnas a manter o mesmo 

titor durante todo o ciclo, incluíndo, o 2º ciclo da educación infantil, este dereito 

gardarase cada dous cursos escolares, comezando a partires do ano en que se aprobe dito 

documento.  

 Cumpridos os criterios anteriores, no suposto de que nun centro haxa varios 

mestres ou mestras aspirantes ao mesmo ciclo ou curso, a proposta de adscrición farase 

de acordo coa seguinte orde de prioridades: 

a) Maior antigüidade ininterrompida, con destino definitivo, no centro. 

b) Maior número de anos de servizos efectivos como persoal docente de carreira 

do corpo de mestres. 

c) Promoción de ingreso máis antiga. 

d) Maior puntuación obtida no procedemento selectivo de ingreso ao corpo. 

1.5. Excepcionalmente, cando a xuízo do equipo directivo existisen razóns 

pedagóxicas suficientes para obviar o criterio de permanencia co mesmo grupo de 

alumnos no ciclo, ademais das previstas no punto 1.3, a dirección disporá a asignación do 

persoal docente afectado a outro ciclo, curso, área ou actividade docente, oído o persoal 

interesado e o claustro, e coa conformidade da inspección educativa. 
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1.6. Os centros realizarán os axustes horarios necesarios e terán en conta a 

estrutura física do centro para facilitar a sincronización nos cambios de clase e o menor 

desprazamento do profesorado. Cando as instalacións do centro o permitan, pode terse 

en conta a posibilidade de que as especialidades se impartan nunha dependencia 

determinada. 

1.7. As direccións dos centros enviarán ao servizo de inspección, no prazo máximo 

de cinco días, copia da acta do claustro no que se realice a adscrición. 

1.8. A aprobación provisional dos horarios do persoal docente corresponde á 

dirección do centro. 

O persoal interesado poderá reclamar ante a Inspección de educación no prazo de 

dez días naturais. 

A aprobación definitiva corresponde á Inspección de Educación. 

A Inspección educativa resolverá no prazo de 20 días a partir da recepción dos 

horarios e, se é o caso, proporá á xefatura territorial a adopción das medidas oportunas. 

Contra a resolución da Inspección educativa, o persoal docente do corpo de mestres 

poderá interpor recurso de alzada diante da xefatura territorial correspondente no prazo 

dun mes contado desde o día seguinte ao da adscrición. A resolución da xefatura 

territorial porá fin á vía administrativa. A interposición do recurso non paralizará a 

execución da resolución impugnada. 
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9.2. Actividades complementarias e extraescolares.    

  

As actividades complementarias e extraescolares considéranse indispensables 

para a formación integral do alumnado, debendo ser promocionadas por todos e cada un 

dos órganos de goberno do centro, segundo as súas posibilidades. Deberán ter en conta 

os intereses do alumnado e a rendibilidade pedagóxica. 

Terán carácter de complementarias aquelas actividades didácticas que se realizan 

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

diferenciado polo momento, espazo ou recursos que utilizan. Así cabe considerar as 

visitas, traballos de campo, viaxes de estudo, conmemoracións e outras semellantes. 

Terán carácter de extraescolares aquelas que, sendo organizadas polo centro e 

figurando na programación xeral anual, aprobada polo Consello Escolar, se realizan fóra 

de horario lectivo e nas que a participación é voluntaria. 

 

9.2.1. Organización e desenvolvemento das actividades complementarias e 

extraescolares. 

 

Todo o alumnado poderá participar nas actividades tanto complementarias como 

extraescolares programadas ao longo do curso escolar. No caso do alumnado con 

dificultades especiais (NEE, alerxias,..) estudiarase caso por caso, co fin de delimitar os 

apoios precisos para a súa participación. 

As actividades extraescolares e complementarias rexeranse polo regulado no 

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

escolas de educación infantil e dos colexios de educación primaria.(DOG. 21/10/1996) e 

na ORDE do 22 de xullo de 1997 pola que se regulan determinados aspectos de 

organización e funcionamento das escolas de educación infantil, dos colexios de educación 

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

Educación e Ordenación Universitaria.(DOG.02/09/1997) 
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Cada equipo de ciclo ou nivel deberá diferenciar se a actividade é extraescolar ou 

complementaria. Todas as actividades complementarias e extraescolares que se leven a 

cabo no centro, deberán estar incluídas na Programación Xeral Anual. Aínda así, a 

programación e realización de ditas actividades terá un carácter aberto e flexible, polo 

tanto aquelas que non se contemplaron inicialmente na PXA, poderán realizarse sempre 

que sexan aprobadas polo Consello Escolar. 

Durante o mes de setembro os equipos de ciclo e nivel farán chegar a Dirección  a 

proposta de actividades co fin de incluídas na PXA, segundo o modelo establecido a tal 

efecto.  

Dende a Dirección do centro arbitrarase a fórmula axeitada para obter a 

autorización dos pais e nais ou titores para a realización das actividades complementarias 

que estean incluídas no PXA, sendo esta unha ao inicio do curso escolar quedando 

recollida no expediente persoal de cada un dos nenos e nenas.  

Intentarase evitar a acumulación de actividades nun día ou nunha semana. 

Tratarase de repartir as actividades dun grupo equitativamente ao longo do curso. 

A actividade lectiva anterior e posterior á actividade complementaria ou 

extraescolar desenvolverase con total normalidade. Sempre que a actividade finalice 

antes de que o faga a xornada lectiva, o alumnado regresará ao centro onde permanecerá 

ata a hora de saída. 

O profesorado implicado nas actividades ou saídas deixará actividades 

programadas para os grupos de alumnos que non vaian a recibir clases ese día e para o 

alumnado que non participe na actividade ou saída. 

As actividades non concretadas na PXA, presentaranse, durante o curso, ao 

Claustro para a súa posterior aprobación polo Consello Escolar, comprobando que as 

novas actividades non prexudique o desenvolvemento das actividades xa acordadas en 

setembro.  

Para aquelas actividades que impliquen a saída do centro, a ratio establecida é 

dun mestre/a por cada unidade, sendo preciso sempre un acompañante a maiores do 

mestre/a.  Cando as circunstancias ou particularidades o aconsellen pola natureza da 

actividade ou dos participantes, poderanse aplicar ratios inferiores. Os alumnos/as 
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poderán ir acompañados por persoal non docente ou pais/nais se o Consello Escolar o 

autoriza, e só en situacións excepcionais, sempre que se cumpra a ratio obrigatoria con 

profesorado. 

Non se permitirá, en ningún caso, a participación nas actividades a alumnos que 

non tiveran sido autorizados polos seus pais ou titores. 

Como norma xeral non se lle permitirá ao alumnado de infantil e primaria levar 

teléfonos móbiles nin aparellos electrónicos  ás actividades, salvo que a propia actividade 

contemple o seu uso didáctico. Será competencia da Dirección flexibilizar esta norma se 

así o considera e sempre por causas didácticas ou de prevención ou seguridade do 

alumnado. Habilitaranse os medios necesarios para garantir unha canle de comunicación 

(telefónica, sms, redes sociais, ...) entre as familias e o profesorado ao cargo da 

actividade. 

Se a actividade programada supón un gasto económico para o alumnado, esta 

realizarase cando a participación sexa ao menos do 90% do alumnado ao que vai 

destinada, en caso contrario a actividade poderá ser suspendida salvo autorización en 

contra do Consello Escolar. En todo caso haberá actividades para as que, pola súa 

natureza, establecerase un número mínimo de participantes para a súa realización 

A Dirección, como responsable do mantemento da disciplina e a convivencia no 

Centro, e tal e como queda reflectido no punto 5º destas Normas, poderá excluír das 

actividades complementarias ou extraescolares a calquera alumno ou alumna que 

incumpra de forma grave as normas de convivencia do centro ou teña reiteración de 

faltas leves. Igualmente, por indicación directa dos profesores organizadores e 

acompañantes á Dirección, pódese excluír a aquel alumnado que mostre unha clara falta 

de interese na materia obxecto da actividade. 
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9.2.2. Actividades complementarias      

 

a. Terán carácter de complementarias aquelas actividades didácticas que se 

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

carácter diferenciado polo momento, espazo ou recursos que utilizan. Así cabe considerar 

as visitas, traballos de campo, viaxes de estudo, conmemoracións e outras semellantes. 

b. Excursións: 

 Ás familias do alumnado solicitaráselle, no momento da matrícula, o permiso 

de saídas e utilización da imaxe do alumno ou  alumna. Para elo deberán asinar un único 

documento para toda a súa escolarización  no centro. Dito documento estará xunto a 

cadanseu expediente académico.  

 Ao principio de cada curso as titorías aseguraránse da situación do permiso de 

uso de imaxe e da saídas do alumnado. 

 Titorías e xefatura de estudos deberán dispor dun listado no que se indique a 

situación do alumnado en canto aos permisos de imaxe e saídas. 

 Anexo  I – Permiso de saídas complementarias. 

 Anexo II – Permiso de imaxe. 

 Cando sexa todo un nivel educativo o que saia do centro, ou cando as saídas 

requiran a utilización de transporte, con antelación a que esta se produza, 

comunicaráselle aos pais e nais do alumnado implicado o destino e duración da 

actividade, sendo os titores ou responsables quen asine no rexistro de entradas e saídas 

do alumnado para que conste e   dispoñan da información en secretaría por posibles 

avisos ou chamadas. 

 

 

 

 

 

 



NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO  2018-2021 

CEIP MANUEL SUEIRO 

 

Páxina 149 de 234 
  

c. Outras saídas do centro: 

 

 Calquera saída do centro, por parte do alumnado, en horario escolar, terá 

que estar recollida no rexistro de entradas e saídas do alumnado que se atopa na 

conserxería do centro, no que aparecerá o nome do alumno ou alumna, o nome do pai, 

nai ou persoa autorizada por eles, xunto don seu DNI e sinatura. 

 Anotarase, tamén, a posible saída por asistencia médica,  urxente, que 

asinarán os familiares ou profesorado acompañante. 

d. Son avaliables e obrigatorias para o alumnado ao que van dirixidas e ningún 

pode ser privado de participar nelas. Este dereito pode quedar anulado, a criterio do 

coordinador da actividade se sé da algunha das seguintes circunstancias: 

• O alumno/a foi sancionado coa non participación en actividades 

complementarias. 

• A actividade ten algún custo económico. 

A dirección correspondente dará a coñecer o nome dos alumnos sancionados aos 

organizadores das actividades nas que se dea o caso. 

c. Planifícanas os equipos de ciclo e nivel, e inclúense nas programacións 

didácticas dos diferentes equipos e na PXA do centro. 

d. No caso de que a actividade esixa a saída do alumnado do centro requirirase 

previamente autorización dos pais ou titores, que será recollida ao inicio de curso pola 

Dirección do centro educativo. 

e. A programación de calquera actividade que se vaia a realizar, recollerá os 

contidos, expresados de xeito claro e sintético. (Obxectivos, lugar de celebración, 

coñecemento do lugar e itinerarios, horario, relación do alumnado participante e cursos, 

transporte, profesorado acompañante e no caso de ser necesario relación do alumnado 

que precise atención especial).  

f. Informarase ás familias polo miúdo de todos os detalles antes de facer cada 

unhas das actividades. 
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g. A promoción, organización e participación nas actividades corresponde ao 

profesorado e será obrigatoria, salvo causa de forza maior, a participación nelas dalgún 

membro, unha vez tiñan sido aprobadas polo Consello Escolar e incorporadas á PXA. 

h. O profesorado e o alumnado que por motivos organizativos non poda participar 

nalgunha actividade deberá realizar unha actividade alternativa. A Dirección arbitrará 

medidas para a realización das actividades alternativas en función das necesidades do 

centro. 

i. A Dirección do centro ou o profesorado o cal organiza unha actividade poderá 

solicitar a colaboración doutros acompañantes entre o profesorado. 

j. Todos eles serán corresponsables no desenvolvemento da actividade e contarán 

coa correspondente cobertura por parte da Consellería de Cultura, Educación e 

Ordenación Universitaria. 

 

9.2.3. Actividades extraescolares       

 

a. Terán carácter de extraescolares aquelas que, sendo organizadas polo centro e 

figurando na programación xeral anual, aprobada polo Consello Escolar, se realizan fóra 

de horario lectivo e nas que a participación é voluntaria. 

b. Serán coherentes co Proxecto Educativo do Centro, e estarán encamiñadas a 

procurar a formación integral do alumnado en aspectos referidos á ampliación do seu 

horizonte cultural, a inserción na sociedade e uso do tempo libre. 

c. Son voluntarias para o alumnado do centro e en ningún caso formarán parte do 

seu proceso de avaliación. 

d. A PXA recollerá a programación de actividades extraescolares que se vaian 

realizar durante o curso. 

e. A programación das actividades deberá de recoller os contidos de xeito claro e 

sintético. (Obxectivos, lugar de celebración, coñecemento do lugar e itinerarios, horario, 

descrición das actividades que se van a realizar, xestión do tempo libre se fóra o caso, 

relación do alumnado participante e cursos, transporte, profesorado acompañante e no 

caso de ser necesario relación do alumnado que precise atención especial). 
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f. A súa participación será obrigatoria para o profesorado que as programou unha 

vez sexan aprobadas polo Consello Escolar, e terán carácter voluntario para o resto do 

profesorado. 

g. As actividades extraescolares, debidamente argumentadas, poden ser 

propostas ao Consello Escolar para a súa aprobación por calquera órgano ou membro da 

comunidade educativa: equipos educativos, profesorado, asociacións de pais e nais, 

alumnado,...etc. 

h. Nas actividades extraescolares, aínda cando teñan lugar fóra do recinto escolar, 

rexen as mesmas normas que dentro do centro. 

i. O centro, en horario de 16:00 h ata as 18:00 h poderá ofertar, asistidas por 

profesorado, actividades de biblioteca, ou sala de estudo  para o alumnado que non estea 

noutras actividades. 

k. O Concello pode ofertar, tamén, actividades extraescolares de balde. 

l. A asociación de nais e pais oferta actividades extraescolares dentro deste 

mesmo horario que serán subvencionadas para aquel alumnado socio da ANPA e serán 

ofertadas, sen subvencionar para o alumnado non socio da ANPA. 

 

9.2.4. Criterios para a participación do profesorado  

 

a. Como norma xeral asistirá un/unha profesor/a por cada unidade ao cal se lle 

sumará un profesor/a acompañante. Este número poderá ser modificado en caso 

necesario, atendendo sempre á normativa vixente. O profesorado participante na 

actividade deberá ser de entre os que imparten clase no grupo ou grupos implicados en 

primeiro lugar, e se isto non é posible do resto do profesorado. 

b. Cando a actividade supoña durmir fóra da casa, o número mínimo de 

profesorado participante na actividade será de dous profesores. 
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9.2.5. Medidas de seguridade a aplicar por profesorado e acompañantes 

nas actividades complementarias e extraescolares.    

 

a. Cando o alumnado menor de idade asiste ao Centro educativo ou participa 

nalgunha actividade fora do mesmo, prodúcese unha delegación da responsabilidade dos 

pais cara ao profesorado e ao persoal non docente que se faga cargo deles. 

b. O equipo de profesores/as e persoas que realizan as actividades serán 

corresponsables no desenvolvemento das mesmas, e contarán coa correspondente 

cobertura por parte da Consellería de Cultura, Educación e Orientación Universitaria. 

c. Antes de realizar as actividades, o alumnado menor de idade terá que presentar 

unha autorización paterna, materna ou de quen ostente a súa garda legal, onde se 

especifique a autorización para efectuar á saída escolar.  

d. No caso de viaxe escolar o alumnado achegará unha fotocopia da cartilla da 

Seguridade Social ou de outras entidades Médico Sanitarias á autorización paterna. 

e. Non se admitirá a participación nunha actividade a ningún alumno/a que non 

teña presentado a autorización e a documentación requirida se fora o caso. 

f. O profesorado responsable da actividade deberá ter constancia por escrito dos 

datos médicos do alumnado que precise dunha atención especial e deberá levar á 

actividade unha fotocopia do informe médico actualizado. No caso de que os datos non 

se atopen no expediente do alumnado na secretaría, o profesor solicitarao á familia a 

través do titor. En todo caso nas autorizacións asinadas polos pais ou titores legais 

quedará reflectida esta circunstancia. 

g. Nas saídas escolares que teñan lugar en zonas afastadas dos centros de 

atención sanitaria, será necesario que o profesorado responsable leve un botiquín de 

emerxencias que será facilitado polo centro e no que poderán levarse aqueles 

medicamentos que, con prescrición médica, necesita algún/algunha alumno/alumna que 

vai a actividade, ademais do teléfono móbil do centro. 

h. Se durante a actividade sucederan accidentes ou incidentes os pais deberán ser 

informados segundo o procedemento de Responsabilidade Patrimonial, Lei 39/2015, de 1 
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de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (BOE. 

02/10/2015) e Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público (BOE. 

02/10/2015) 

i. Nas actividades non se admitirá ningunha persoa allea á Comunidade Educativa 

do centro, salvo autorización do Consello Escolar. De ser autorizados estarán sometidos 

ás mesmas normas que o alumnado participante. 

 

9.2.6. Xestión de transporte, visitas,...  

 

Todas as actividades organizadas polos equipos didácticos, titores/as de grupo e 

ou profesores/as, e que non teñan sido programadas pola Dirección do centro, terán un 

profesor/a responsable que se encargará de xestionar as visitas e poñerá en 

coñecemento á dirección das necesidades de transporte para poder solicitalo se fora 

necesario.  

A Dirección encargarase de xestionar todas as actividades programadas polo 

claustro docente.  

 

9.2.7. Actividades de aula para o alumnado que non asiste ás actividades 

ou con profesorado que realice  unha actividade con outro grupo.  

 

a. O profesorado que participa ou organiza unha actividade complementaria ou 

extraescolar deixará traballo para o alumnado que non asista á mesma, por vontade 

propia ou por sanción, e para os grupos aos que ese día tería que impartirlles clase. 

b. Estas actividades deixaranse, coas copias necesarias, na aula con indicación do 

curso e dos nenos as que vaia dirixida a actividade. . 

c. No caso de que o profesor as entregue ao alumnado previamente, deberá de 

deixar unha copia das mesmas na aula  para que o profesorado de garda poda facilitala a 

algún alumno que a precise. 

d. Os alumnos sancionados xunto cos que non asistan á actividade deberán 

permanecer na súa aula atendidos polo profesorado correspondente, ou na súa ausencia 
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polo profesorado de garda, co que realizarán as actividades que teña deixado o 

profesor/a ausente. 

e. Os alumnos que non vaian á saída poderán ser agrupados e atendidos polo 

mesmo profesor/a de garda. 

 

 

9.2.8. Información ao profesorado que imparte clases aos grupos que 

realizan a actividade.       

 

a. No taboleiro da sala de mestres publicarase a información sobre as actividades 

que se realicen no centro ou fóra do mesmo indicando: data, hora de saída e regreso ao 

centro, grupos de alumnos/as implicados, relación do alumnado que asiste e profesorado 

acompañante. 

b. Esta información será publicada pola Dirección do centro educativo. 

 

9.2.9. Consideracións para ter en conta durante a actividade   

 

a. O profesorado asegurarase de que o alumnado conta con autorización familiar e 

levará un teléfono móbil de contacto. 

b. Todo accidente ou incidente importante (retrasos na hora de chegada, cambio 

de itinerario,…) será comunicado telefonicamente a Dirección do centro educativo. 

c. En caso de accidente que supoña dúbidas sobre a necesidade de asistencia 

médica, chamarase inmediatamente ao 112 primeiro, e a continuación á familia e ao 

centro. 

d. Non se debe facilitar medicamento algún ao alumnado sen prescrición médica e 

sen autorización da familia. 

e. Se durante a actividade sucederan accidentes ou incidentes, os pais deberán 

estar informados sobre o procedemento de Responsabilidade Patrimonial. 

f. Nas actividades con pernocta, o alumnado que amose durante a realización da 

mesma un comportamento que prexudique gravemente á convivencia, regresará a súa 
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casa antes da data prevista, debendo as familias costear o billete de volta e calquera 

gasto que se poda xerar. 

 

9.2.10. Información ás familias       

 

Nas actividades que impliquen durmir fóra do fogar familiar realizarase unha 

reunión coas familias na que serán informadas de: 

a. Programa da viaxe, características e actividades que se van a realizar. 

b. Datas de realización. 

c. Presuposto da viaxe. 

d. Documentación necesaria. 

e. Normas que regulan a actividade. 

f. Recomendacións antes de comezar á viaxe 

As familias que non asistan á reunión recibirán a información a través dos seus 

fillos/as, ou ben por vía telefónica dende o centro. 

As familias teñen a obriga de informar ao centro e aos profesores responsables da 

realización da actividade dos problemas médicos dos seus fillos ou fillas. 
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9.2.10.1. Comunicación ás familias.     

 

Taboleiro de anuncios: 

No centro haberá un taboleiro de anuncios que a comunidade escolar poderá 

consultar con información actualizada.  

Páxina web: 

 O CEIP Manuel Sueiro dispón dun espazo web actualizado no que se ofrecerá 

información actualizada sobre o calendario escolar, admisión de alumnado, comedor 

escolar, actividades lectivas e complementarias, actividades da biblioteca, datas de 

avaliacións,  conmemoracións, … e novas de última hora. 

 A ANPA poderá contar, tamén, cun espazo na web do centro, se así o acorda o 

Consello Escolar, para a publicación de novas e información. A súa publicación sería 

moderada dende a dirección do centro e/ou equipo TIC (Tecnoloxias da Información e da 

Comunicación). 

 Os membros da comunidade escolar poderán colaborar no desenvolvemento do 

espazo web do centro solicitando un usuario ou enviando as novas ó correo electrónico 

do centro. Serán moderadas pola dirección e/ou equipo TIC. 

Correo electrónico: 

  O correo electrónico do centro é o medio máis rápido e seguro de comunicación 

co propio centro e profesorado do mesmo. Diariamente será consultado dende a 

dirección e derivado ao departamento correspondente. 

 O espazo web do centro disporá dunha caixa de suxerencias mediante o cal se 

poden pór, tamén, en contacto co centro de xeito anónimo. 
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Circulares informativas: 

 Cando algún sector da comunidade escolar, dirección, equipos, ANPA, concello,… 

así o precise, enviaranse polo alumnado notas informativas ás familias. Estas notas 

poderán ser substituídas polo correo electrónico cando a familia así o solicite e facilite ao 

centro o correo electrónico familiar así como pola aplicación ABALARMÓBIL 

 A ANPA  solicitará ante a dirección a entrega de circulares informativas á 

comunidade escolar. 

 A ANPA, Concello e organización externas ao centro deberán solicitar e entregar as 

copias elaboradas e co prazo necesario para poder organizar e flexibilizar a entrega. 

 

Avisos e comunicacións ao alumnado e/ou ao persoal do centro.  

 Na conserxería do centro haberá un libro de rexistro de avisos e chamadas no que 

se indicará a data e motivo  do aviso ou chamada. 

 

9.2.11. Memoria final        

 

a. Unha vez realizada a actividade achegarase a dirección do centro a súa 

avaliación por parte do profesorado que a programou e realizou, para que sexa incluída 

na memoria do centro educativo e se poidan elaborar as liñas de traballo para o curso 

seguinte. 

b. Os equipos de ciclo e nivel incluirán esta valoración na súa memoria final. 
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9.2.12.  Financiamento       

 

a. Os recursos económicos para financiar as actividades serán: as achegas do 

centro, da ANPA, do alumnado e de outras entidades colaboradoras. 

b. Cando haxa achegas económica do alumnado esta entregarase ao profesorado 

implicado ou á Dirección. O alumnado será informado do acordado.  

c. O incumprimento do alumnado á hora de entregar as achegas económicas 

correspondentes, será causa para que non se lle permita realizar a actividade. 

d. O profesorado terá dereito a dietas por gastos derivados da realización de 

aquelas actividades administrativas obrigatorias. Tamén por aquelas que deban realizarse 

por obriga académica reflectida na normativa e supoñan un gasto derivado da realización 

desta actividade. 

e. O profesorado terá dereito a dietas por gastos derivados da realización de 

aquelas actividades extraescolares ou complementarias . 

f. As dietas serán solicitadas previamente e xustificadas polo propio profesorado 

perceptor da mesma ante dirección. 

g. No caso de que este incumprimento por parte do alumnado estea causado por 

dificultades económicas, o titor comunicarao á Dirección do centro. 
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9.3. Plan de acollida. (Consultar Plan nos anexos). 

 

Un plan de acollida é o conxunto de actuacións que o centro pon en marcha para 

facer mais doada a adaptación do alumnado e do profesorado que se incorpora. Coa 

finalidade de sistematizar estas actuacións é recomendable que se recollan nun 

documento de referencia para todo o equipo docente. 

O Plan de Acollida é necesario entendelo como un conxunto estruturado de accións 

encamiñadas a consecución dun obxectivo. Polo tanto, no caso deste Plan de Acollida, 

este será o conxunto de medidas educativas que o CEIP Manuel Sueiro vai a levar a cabo 

para conseguir que a adaptación do alumnado de incorporación tardía ao sistema 

educativo sexa o máis positiva posible.  

A finalidade principal do Plan de Acollida para o alumnado inmigrante é facer dos 

primeiros días no centro unha situación máis fácil e máis humana e, en consecuencia, 

lograr con facilidade a súa integración escolar. Para isto, deberanse establecer os 

seguintes obxectivos:  

Obxectivos xerais:  

 Conseguir que o alumnado e o profesorado que se incorpora ao CEIP Manuel 

Sueiro se integre con facilidade, teña unha boa adaptación as novas condicións  nas que 

se vai a desenvolver a súa escolaridade e reciba unha axeitada atención durante a súa 

estadía no centro.  

 

  



NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO  2018-2021 

CEIP MANUEL SUEIRO 

 

Páxina 160 de 234 
  

 

9.3.1.  Plan de acollida do profesorado    

 

Cando un profesor/ a se incorpore ao CEIP Manuel Sueiro, o Equipo Directivo 

encargarase na primeira reunión do curso (1 de setembro) de explicarlle o seu 

funcionamento e organización xeral, mostraralle as dependencias e instalacións do CEIP 

Manuel Sueiro e facilitaralle unha carpeta dixital coa documentación necesaria (horarios, 

plans e proxectos educativos,…) e presentaralle aos compañeiros/ as e persoal do centro.  

Do mesmo xeito, cando un profesor substituto chegue ao CEIP Manuel Sueiro. 

sería importante que o Equipo Directivo dispuxese dun horario flexible para poder 

proporcionarlle toda a información necesaria, facéndolle entrega dunha carpeta coa 

documentación necesaria (horarios, plans e proxectos educativos,…) e facilitarlle a 

incorporación acompañándoo as diferentes aulas e presentándolle ao equipo docente.  

 

9.3.2. Plan de acollida do alumnado    

 

Na matriculación:   

O equipo directivo recibirá ás familias durante a matriculación (do 20 ao 30 de 

xuño para o alumnado de Educación Infantil e Primaria, segundo O Decreto 254/2012, do 

13 de decembro: Admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos; 

a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión 

do alumnado e a ORDEN de 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orden de 12 de 

marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en 

centros docentes sostidos con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de 

educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de 

bacharelato reguladas en na Lei orgánica 2/2006, de 3 de maio, de educación, 

correspondente e respondendo ás preguntas que se susciten. Anticípaselles que no mes 

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protected/content_type/advertisement/2012/12/26/20121226_admision_en_centros.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protected/content_type/advertisement/2012/12/26/20121226_admision_en_centros.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protected/content_type/advertisement/2012/12/26/20130315_admision_inf_prim_sec_bac.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protected/content_type/advertisement/2012/12/26/20130315_admision_inf_prim_sec_bac.pdf
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de xuño serán convocadas a unha primeira xuntanza co profesorado sen a presenza dos 

nenos/ as para coñecer a escola e todo o relativo ao proceso de incorporación destes/ as.   

Tamén poderán entregar a documentación na escola correspondente, sendo o 

titor/a responsable de facerlla chegar posteriormente ao Equipo Directivo, debendo 

escribir nos documentos a data de recepción dos mesmos.  

Durante a 1ª quincena de xuño:  

O equipo docente de educación infantil analizará os datos do novo alumnado 

admitido.  

Se houbese alumnado con algunha necesidade específica de apoio educativo o 

Departamento de Orientación (xefe do departamento de orientación) terá un primeiro 

contacto coas familias para recadar información sobre o alumnado. Posteriormente 

determinaranse, se fose o caso, as actuacións pertinentes, lendo os informes do EOE no 

caso de que existan.  

Durante a 2ª quincena de xuño:  

1º) O equipo de educación infantil fará unha xuntanza informativa xeral coas 

familias. Sobre todo, é importante que os pais e nais reciban nesta primeira reunión toda 

a información práctica relativa á vida da escola e á permanencia nela do seu fillo/ a e 

sexan conscientes da necesidade de colaboración coa escola.  

Puntos que se poden tratar nesta primeira reunión:  

- Expoñer as liñas básicas do Proxecto Educativo.  

- Informar sobre o horario da aula (distribución do tempo, actividades...).  

- Informar sobre o profesorado especialista co que se conta.  

- Xustificar e explicar o período de adaptación.  

- Explicar a importancia de preparar o alumnado no verán reforzando hábitos que 

favorezan a súa autonomía en alimentación, vestido, aseo e control de esfínteres. 



NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO  2018-2021 

CEIP MANUEL SUEIRO 

 

Páxina 162 de 234 
  

- Presentar en que forma se planificará a entrada graduada e cal será o horario. 

- Comentar a postura que deben manter as familias, cunha actitude non 

proteccionista e que transmita unha imaxe real da escola.  

- Anticipar que durante o mes de setembro ou xuño (segundo titor) se realizarán 

as entrevistas para recadar información significativa.  

- Informar dos diferentes servizos que ofrece o centro escolar.  

- Invitar aos pais e ás nais a expresar as súas dúbidas, inquedanzas e iniciativas.  

 
 

9.3.3.  Novo alumnado procedente do sistema educativo galego. 

 

No momento da solicitude de admisión e/ ou matrícula:  

 Ao formalizar a matrícula, o equipo directivo informará ás familias acerca do CEIP 

Manuel Sueiro e responderá ás preguntas que se susciten.  

 Os nenos/ as deben visitar a escola, sempre acompañados dalgún membro da 

familia, para ter os primeiros contactos co grupo, materiais, espazos da escola, 

profesorado,…  

Durante a 1ª quincena de setembro:  

 O titor/a convocará ás familias e ao alumnado que se incorpora a unha entrevista 

persoal, na que se presentará o funcionamento xeral do CEIP Manuel Sueiro. e da escola 

de procedencia recadarase a información que corresponde ao seu expediente educativo. 

 Tamén se aproveitará para ensinarlles a escola, se aínda non a coñeceran.  
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9.3.4. Novo alumnado procedente  de sistemas educativo pertencentes a 

outras comunidades autónomas.    

 

No momento da solicitude de admisión e/ ou matrícula:  

 Ao formalizar a matrícula, o equipo directivo informará ás familias acerca do CEIP 

Manuel Sueiro e responderá ás preguntas que se susciten.  

 Os nenos/ as deben visitar a escola, sempre acompañados dalgún membro da 

familia, para ter os primeiros contactos co grupo, materiais, espazos da escola, 

profesorado,…  

Durante a 1ª quincena de setembro:  

 O titor/a convocará ás familias e ao alumnado que se incorpora a unha entrevista 

persoal, na que se presentará o funcionamento xeral do CEIP Manuel Sueiro. e da escola 

de procedencia recadarase a información que corresponde ao seu expediente educativo. 

 Tamén se aproveitará para ensinarlles a escola, se aínda non a coñeceran.  

 

9.3.5. Novo alumnado procedente do estranxeiro.   

 

A incorporación de alumnado inmigrante ao noso centro, ata o curso actual 

2017/2018 é practicamente inexistente, pero polo feito de que en calquera momento do 

curso escolar puidera ter lugar a incorporación dun alumno/a procedente do estranxeiro, 

e, ante as singulares características e necesidades destes nenos/a  fai necesario 

dedicarlles  un espazo especial dentro do noso Plan de Acollida.  

A chegada a un centro educativo supón para un alumno/ a inmigrante un duro 

impacto psicolóxico ao ter que enfrontarse a unha situación nova, un entorno moi 

diferente ao seu do que descoñece case todo (en moitos casos a lingua, os seus 

compañeiros/ as da clase, o centro coas súas regras propias, o tipo de actividade   

escolar,…).  E todo iso nun momento persoal difícil, ao estar vivindo simultaneamente a 

perda de todo o que lle era querido ata ese momento. Esta situación agrávase cando a 
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súa experiencia e bagaxe educativa son moi distintos aos do resto dos seus compañeiros/ 

as. 

 Así, estes alumnos/ as enfróntanse frecuentemente con dificultades como:  

- Utilización na súa vida cotiá e en todo o proceso de ensino aprendizaxe dunha 

lingua  diferente á lingua materna. 

-  Diversos referentes culturais, o que lle ofrece a escola e o que atopa na casa, 

que adoitan  obedecer a dúas concepcións distintas de vivir e de actuar.  

-  Diferentes niveis académicos, algúns alumnos/ as presentan un ou varios cursos 

de desfase curricular en relación á súa idade.  

- Dificultades de adaptación ao novo lugar de residencia que condicionan a 

socialización.  

Unha boa acollida para o alumnado que se incorpora por vez primeira supón 

ofrecer un espazo para o seu desenvolvemento persoal, cultural e social, debendo o 

centro adaptar e sistematizar a súa resposta  educativa  tras unha reflexión conxunta por 

parte de todo o profesorado.  

Algúns aspectos que será fundamental concretar entre toda a comunidade 

educativa, e que, polo tanto, formarán parte da ideoloxía do noso centro son os que a 

continuación analizaremos:  

1) Sensibilización da comunidade educativa nunha educación  intercultural:  

O Programa de Acollida afecta a toda a comunidade educativa e non só ao alumnado que 

se incorpora. Será necesario potenciar competencias interculturais con  tódolos axentes 

que interveñen directa e indirectamente na tarefa educativa, a fin de desterrar  

estereotipos e prexuízos que condicionan a nosa actitude e a dos demais e desenvolver 

actitudes e habilidades para a interacción e o intercambio (de normas, de valores, 

crenzas, estilos…) para chegar a unha convivencia entre persoas dotadas da mesma 

dignidade  no marco duns valores esenciais compartidos.   
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Este labor levarase a cabo con:  

- O alumnado, a través da titoría e de tódalas áreas do currículo por medio de 

actividades que favorezan habilidades e competencias sociais, así como a resolución de 

conflitos entre iguais.   

- As familias, mediante actuacións encamiñadas a ter unha visión positiva da 

inmigración e das persoas que se incorporan á comunidade educativa.  

- O profesorado, a través de iniciativas e medidas de atención educativa que 

favorezan a integración de todos os alumnos.  

 

2) Acollida á familia no centro:  

Recibimento:  

Debemos coidar e dar a importancia debida ao primeiro contacto dos alumnos/as 

e familias que se incorporan ao centro coas persoas que os reciben. Este debe ser 

acolledor (a relación entre as familias e o centro será máis fluída se perciben unha 

actitude de axuda e colaboración). É esencial transmitirlles tranquilidade e a confianza de 

que os seus fillos/ as estarán atendidos debidamente e facerlles saber que se lles manterá 

informados do seu proceso de escolarización.   

Se non coñecen ningunha das dúas linguas oficiais de Galicia, facilitaráselles a 

información  por escrito traducida ao seu idioma.   

Información achegada polo centro:  

O membro do equipo directivo que reciba aos pais ademais de explicarlles cal é a 

documentación necesaria para formalizar a matrícula, aportaralles información acerca de 

cuestións como:   

 Sistema educativo español. 



NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO  2018-2021 

CEIP MANUEL SUEIRO 

 

Páxina 166 de 234 
  

 Estrutura e elementos básicos da etapa educativa á que se incorpora o alumno/ 

a: división en ciclos na etapa de educación infantil, cursos na etapa de , materias, sistema 

de avaliación, promoción,… 

 O funcionamento do centro: quén somos, qué facemos e qué obxectivos 

pretendemos. 

 Documentos e normas do centro. 

 Calendario escolar. 

 Horario xeral do centro. 

 Canles de participación na vida do centro (celebracións, actividades,…).  

 Procedemento e horario de atención aos pais do profesorado e equipo directivo.  

 Obriga de asistencia e procedemento de xustificación das faltas.  

 Instalacións do centro (dirección, secretaría, departamento de orientación, 

biblioteca,…). 

 Material escolar necesario. 

 Actividades complementarias e extraescolares: saídas, visitas... Das cales 

pediráselles a pertinente autorización asinada.  

 Información sobre as axudas ás que poden ter acceso. 

 Servizos fora da escola aos que pode acudir: servizos sociais do Concello, da 

Xunta de Galicia,… 

 Información sobre as funcións e actividades da ANPA.  

Documentación solicitada:  

Ademais dos documentos  necesarios que deberán de achegar para formalizar a 

matrícula é conveniente que a familia aporte:  

 A documentación relativa a súa historia escolar: expediente académico e datos 

da escolarización previa. 

 Información sobre a súa procedencia. 
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Recomendacións:  

Co alumnado que non fale o galego nin o castelán, haberá que buscar a 

comunicación desde o primeiro momento, dirixíndonos a eles con mensaxes claras e 

contextuais, axudándonos de gráficos, imaxes ou algún xesto.  

Hai que evitar que non estea incomunicado moito tempo: ensinarlle a escola e os 

espazos; animalo a participar no recreo; que non estea só nas entradas e saídas, que saiba 

coller o autobús,...   

Para implicar a toda a clase resulta eficaz transmitir algunhas indicacións que 

favorezan a inmersión lingüística dos que acaban de chegar e a comunicación con eles: 

• Debemos darlle un bo modelo lingüístico e, polo tanto, non falar xesticulando 

ou gritando excesivamente; facer frases sinxelas, pronunciando con claridade; non falar 

telegraficamente; e procurar non alterar as frases para facilitar a comprensión.  

• Non dar por boas as frases incorrectas, pensando que xa fan bastante esforzo; 

axudarlles a que as completen ben.  

• Debemos colaborar todos no tema da pronuncia; cambiar o mal dito polo 

correcto, de maneira que poida aprender por imitación, aínda que coidando non cortar 

moito a comunicación.  

• É importante falar co novo alumno ou alumna, poñendo esforzo en entendelo e 

facernos entender, e procurando que tamén se esforce, sen traducirlle todo. En todo 

momento convirá ter en conta algunhas particularidades comúns e frecuentes: 

• Interpretar os tempos de silencio  como unha fase absolutamente natural no 

proceso de adquisición dunha segunda lingua.  

• Aceptar os frecuentes cambios de estado de ánimo e do ritmo de traballo, sen 

preocuparnos excesivamente polas causas, xa que veñen motivados pola adaptación á 

nova vida escolar con moito esforzo e con sentimentos encontrados.  

• É posible que este alumnado, como todos, necesite sentirse comprendido e 

apoiado. Quere entender, traballar e participar dun xeito normalizado e non sempre é 

capaz. Considerar que seguramente quere facer as súas achegas e levar responsabilidades 

como os demais.  
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Por todo isto, o titor ou titora é o referente principal e máis claro para este 

alumnado. Correspóndelle ser o dinamizador do grupo clase, facilitando a relación entre 

todos, apoiando en todo momento o novo alumnado para lograr a súa integración no 

prazo máis curto posible.  

 

Designación do alumnado titor  

 

No punto anterior, xa se tratou das axudas que os compañeiros e compañeiras lle 

poden prestar á persoa que acaba de chegar, e tamén se dixo que, no caso de 

descoñecemento da lingua, se procurará que outra que fale a súa o acompañe o primeiro 

día. Non obstante, para volver canto antes á normalidade da aula é unha boa experiencia 

designar temporalmente a figura do alumnado titor.  

Durante os primeiros días, pode ser de utilidade que se lle asigne un compañeiro 

ou compañeira, que sexa unha persoa ben predisposta, acolledora e comunicativa, para 

sentar ao seu lado e axudarlle, o que damos en chamar alumnado titor. Pode ser fixo ou, 

sobre todo no caso de educación primaria, ir variando entre todos os da clase.  

As principais funcións para realizar o alumnado titor son as seguintes: 

• Facilitar a integración do alumnado estranxeiro, evitando o seu illamento inicial 

ou nos tempos de lecer.  

• Presentalo a outros compañeiros e compañeiras, profesorado, persoal non 

docente,... 

• Tratar de resolver as dificultades iniciais de comunicación.  

• Axudarlle a entender as tarefas escolares que debe realizar.  

• Orientalo sobre o funcionamento do centro: horarios, material de traballo, 

dependencias e espazos.  

• Colaborar co titor comunicándolle as dificultades que detecte.  

É importante que o alumno ou alumna designado como titor ou titora non 

esqueza ou retarde a súa traxectoria académica no desempeño temporal destas funcións. 

Para facer un seguimento desta tarefa, e darlle un carácter formal, algún centro educativo 
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ten feito un sinxelo documento onde se rexistra a súa evolución. Inclúese un posible 

modelo.  

 

3) Avaliación  inicial e adscrición:  

A LOE no seu artigo 78º establece que: “1. Corresponde a las Administraciones 

públicas favorecer la incorporación al sistema educativo de los alumnos que, por 

proceder de otros países o por cualquier otro motivo, se incorporen de forma tardía al 

sistema educativo español. Dicha incorporación se garantizará, en todo caso, en la edad 

de escolarización obligatoria.”, e “2. Las Administraciones educativas garantizarán que la 

escolarización del alumnado que acceda de forma tardía al sistema educativo español se 

realice atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e historial académico, de 

modo que se pueda incorporar al curso más adecuado a sus características y 

conocimientos previos, con los apoyos oportunos, y de esta forma continuar con 

aprovechamiento su educación”.  

Seguindo a Orde do 20 de febreiro de 2004, pola que se establecen as medidas de 

atención específica ao alumnado procedente do estranxeiro, podemos destacar os 

seguintes aspectos en canto á avaliación inicial e adscrición:  

Artigo 1: Considérase alumando obxecto das medidas previstas nesta orde aquel 

que tendo unha idade comprendida entre os 3 anos e o límite de escolarización 

obrigatoria proceda do estranxeiro e, trala correspondente avaliación, reúna algunha das 

necesidades educativas seguintes:  

a) Descoñecemento das dúas linguas oficiais da nosa Comunidade Autónoma,  

galega e castelá.  

b) Desfase curricular de dous cursos ou máis, con respecto ao que lle corresponde 

pola súa idade.  

c) Presentar graves dificultades de adaptación ao medio escolar debidas a razóns 

sociais ou culturais.  
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Artigo 2: A determinación das necesidades de cada alumno/ a realizaranse a través 

da avaliación inicial que se leva a cabo con carácter xeral no momento da súa 

incorporación ao sistema educativo. De ser o caso, correspóndelle aos Departamentos de 

Orientación, a realización a avaliación psicopedagóxica correspondente.  

Con carácter xeral o alumnado procedente do estranxeiro escolarizarase de 

acordo co procedemento xeral de admisión, establecido no Decreto 254/2012, do 13 de 

decembro: Admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos; a 

Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do 

alumnado e a ORDEN de 25 de xaneiro de 2017 por la que se modifica la Orden de 12 de 

marzo de 2013 por la que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en 

centros docentes sostidos con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de 

educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de 

bacharelato reguladas en na Lei orgánica 2/2006, de 3 de maio, de educación. 

a) No caso das idades de escolarización obrigatoria, deberase producir a 

escolarización no momento de chegada do alumno/ a a Galicia, sen necesidade de que 

teña que esperar ao inicio do novo curso.  

b) O curso da educación básica no que se incorporará inicialmente o/ a alumno/ a 

determinarase tomando en consideración a súa idade así como o nivel máis axeitado para 

dar resposta ás súas necesidades educativas.  

En ningún caso se producirá a incorporación do alumno/ a nun curso inferior aos 

dous anteriores ao que lle corresponde por idade.  

A avaliación inicial será competencia do mestre/a titor/a en colaboración cos 

docentes de PT e AL e co xefe do departamento de orientación. Esta avaliación inicial 

realizarase do seguinte xeito:  

  Recollendo a información que dea a familia na entrevista inicial: idade, nome e 

apelidos, escolarización anterior, idioma materno...   

 Avaliando a competencia curricular nas diferentes áreas instrumentais. 

 Competencia lingüística no ámbito escolar: galego /castelán.   

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protected/content_type/advertisement/2012/12/26/20121226_admision_en_centros.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protected/content_type/advertisement/2012/12/26/20121226_admision_en_centros.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protected/content_type/advertisement/2012/12/26/20130315_admision_inf_prim_sec_bac.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protected/content_type/advertisement/2012/12/26/20130315_admision_inf_prim_sec_bac.pdf
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 Observación do comportamento do alumno/a.   

 O xefe/a do departamento de orientación elaborará un informe onde se recollan 

os datos citados anteriormente e elevará os datos máis salientables ante o equipo 

directivo. A partir de dita avaliación inicial, se se considera preciso, poderán proporse 

algunhas das seguintes medidas de atención educativa:   

 De tipo curricular: o Reforzo Educativo (Orde 6 de outubro do 1995). o 

Adaptación curricular (Orde 6/10/1995). 

 Flexibilizacións de idade.  

 De tipo organizativo:  

 Grupos de adquisición de linguas.  

 Grupos de adaptación da competencia curricular.  

 

9.4. Normas de convivencia na aula.   

 

Os responsables da elaboración das normas das diferentes aulas será o 

profesorado titor respectivo quen coordinará as colaboracións do resto do equipo 

docente do grupo e do alumnado. O profesor/a, titor/a, o equipo docente e alumnado 

aprobarán as normas da aula. 

 Cada aula deberá elaborar no inicio de curso as normas específicas que rexerán a 

organización e convivencia do grupo segundo o establecido no punto anterior que 

substituirán ás elaboradas no curso anterior. A Dirección velará porque estas normas non 

vulneren as establecidas con carácter xeral. 

 As normas de organización e funcionamento contemplarán os seguintes puntos: 

● En relación á puntualidade e asistencia a clase. 

● En relación á orde da clase. 

● En relación ás entradas e saídas da clase.  

● En relación aos compañeiros. 

●  En relación ao profesorado. 

●  En relación ao uso de materiais de clase. 

● En relación a escaleiras e corredores. 
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● En relación a aseos e dependencias comúns. 

● En relación ao comportamento con calquera alumno/a do Centro. 

 Para a súa elaboración, haberá de terse en conta as normas xerais establecidas 

neste documento (NOF) 

 Deberá especificarse as medidas correctoras a aplicar na aula en caso de 

incumprimento das normas de convivencia e que en todo caso estarán de acordo ás 

especificadas con carácter xeral no presente documento. 

A metodoloxía de elaboración será a do acordo entre todos os sectores 

implicados, profesorado titor, equipo docente e alumnado. 

 As normas de cada aula poderán modificarse ao longo do curso escolar, sempre 

que o soliciten dous terzos dos alumnos, o profesor titor ou a maioría do profesorado do 

equipo docente. Tras a modificación, esta quedará aprobada . 
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9.5. Organización de tempos.  Gardas, substitución e apoios.   

 
 

9.5.1. Gardas      

   

A asignación e organización das gardas correspóndelle á Xefatura de Estudos.  

O profesorado de garda estará a disposición da organización que se estime 

oportuna por parte da dirección que as reasignará en función das necesidades do centro.   

Intentarase que a suma das sesións lectivas e gardas iguale as sesións de traballo do 

profesorado. 

Procurarase que en todas as sesión haxa, a lo menos, dous profesores de garda. 

Intentarase que todo o profesorado teña as mesmas sesións de garda pero, en todo 

caso, dependerá do número de sesións lectivas e coordinacións. 

Todo o profesorado do centro fará gardas.  

 

  

9.5.2. Gardas de aula e corredores.      

 

Todo o profesorado, este ou non de garda, impedirá a circulación do alumnado 

polos corredores sen xustificación pedagóxica. Igualmente, impedirá a estancia do 

alumnado nos corredores durante os cambios de clase.  

O profesorado que se atope de garda a 1º hora deberá permanecer na entrada do 

colexio ata ás 9.15 horas, momento en que as dúas portas do colexio están pechadas 

evitando que ninguén que non estea autorizado suba ou entra nas aulas.  

No momento que as portas están pechadas e o responsable da conserxería está 

no seu posto de traballo o profesorado de garda pode acudir ou ven a súa aula o 

permanecer na sala de mestres previa comunicación a responsable de conserxería. 

O profesorado de garda comezará a súa labor coa maior puntualidade posible, no 

caso de que non exista ningunha ausencia poderá permanecer na súa aula ou na sala de 
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mestres, controlando os corredores e comunicándolle o responsable da conserxería a súa 

ubicación. 

No caso de ausencia dalgún mestre acudirá directamente a clase asignada pola 

Xefatura de Estudos.  

Se ausencia está prevista con antelación, o docente deberá deixar na aula o  

programado e recollido o traballo curricular para capa grupo de idade coas fotocopias ou 

cos exercicios que deban realizar.   

No caso de non dispoñer de traballo curricular programado, poderá ou ben 

continuar a labor docente, utilizar o material de lectura, ou autorizar actividades de xogo 

de mesa de carácter educativo de entre os que se atopan na aula.  

As faltas de asistencia do profesorado, a súa xustificación así como a súa 

substitución será responsabilidade da Xefatura de Estudos.  

A garda deberá levarse a cabo na aula, nunca no patio.   

Debe permanecer co alumnado na aula ordinaria do grupo. No caso de que o 

alumnado tivera clases nunha aula específica, permanecerase na aula ordinaria. 

 Incorporaranse a garda, o profesorado que, tendo horario lectivo nese momento, 

non tivera alumnado.  

 

9.5.3. Procedemento de substitución do profesorado.   

 

Considérase substitución a circunstancia pola que un mestre/a ten que impartir 

docencia directa (non prevista nos horarios oficiais) cun grupo de alumnos/as por mor 

dalgún suceso inesperado ou por unha baixa non cuberta pola administración educativa.  

Os criterios de substitución serán os seguintes: 

1. No caso de que exista profesorado suficiente de garda será o que se encargue da 

substitución.  

2. No caso de que non exista profesorado suficiente de garda o procedemento será o 

seguinte, tendo en conta os seguintes principios.  

a. A orde de substitución será a seguinte:  

i. Docentes de garda. 
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ii. Docentes de garda de biblioteca. 

iii. Docentes que exerzan funcións de dinamización. 

iv. Docentes que exerzan funcións de coordinación.  

v. Docentes que exerzan funcións de dirección. 

3. No caso de que despois de todo o anterior o profesorado non sexa suficiente para 

cubrir as necesidades de atención ao alumnado o procedemento será o seguinte:   

 

Procedemento:  

1. Eliminar os desdobres.  

 No caso de que non fose suficiente para atender as necesidades educativas.  

2. Eliminar os apoios de Audición e Linguaxe e Pedagoxía Terapéutica.  

 No caso de que non fose suficiente para atender as necesidades educativas.  

3. Xuntar aulas, en base aos seguintes criterios. 

a. Número de alumnos/as a atender, non deben superar, de forma xeral, os 

25 alumnos/as por aula e non separando o grupo clase, no caso de que fose posible. 

b. Cursos a atender.  

• Se falta o titor de Educación Infantil, xuntar as dúas aulas de Educación 

Infantil.  

• Se falta o titor de 1º ou 2º curso xuntar as dúas aulas.  

• Se falta o titor de 3º ou 4º curso xuntar as dúas aulas.  

• Se falta o titor de 5º ou 6º curso xuntar as dúas aulas.  

 

c. No caso de que non fose suficiente para atender as necesidades 

educativas.  

 

• Xuntar as aulas de Educación Infantil e o 1º e ou 2º curso de Educación 

Primaria.  

• Xuntar as aulas de 3º, 4º, 5º e 6º de Educación Primaria.  
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Nestas circunstancias a utilización das instalacións non se cinguirá a aula propia de 

cada alumnado e poderán ser utilizadas aulas como a biblioteca e a aula de música.  

d. No caso de que non fose suficiente para atender as necesidades 

educativas.  

 

• Xuntar todas as aulas do centro ou ben na aula de música, biblioteca ou 

polideportivo.  

 

9.5.4. Gardas de recreos.       

 

Ante todo, o centro debe repensar a importancia do recreo como espazo 

educativo de socialización e amizade, así como tamén como posible risco de retroceso no 

traballo educador. Obsérvanse como aspectos importantes os seguintes: 

Trazar liñas-obxectivo que combinen: motivacións educativas; descanso e 

liberdade, así como unha adecuada vixilancia, xa que os recreos non poden ser terra de 

ninguén como ás veces ocorre. 

Nesta liña, o profesorado debe organizarse certamente para ter un merecido 

descanso, pero tamén, por quenda, a fin de estar moi atento ao que ocorre nos recreos e 

intervir favorecendo o descanso, paz e bo entendemento en xeral. Especialmente evitar 

os preitos e xerar a amizade. 

Aspectos prácticos 

O  profesorado non debe demorar o inicio do recreo. Iso molesta aos alumnos e 

non permítelles airearse e descansar. Ademais, prexudica ao seguinte profesor que non 

os atopará descansados e despexados. 

É mellor que os alumnos saian da aula, agás cando o tempo atmosférico non o 

permita. Así se airean eles e a aula e evítanse certas desordes e ata perdas de obxectos. 

Por tanto deberemos saír da aula cando todos os alumnos xa a abandonaran. 

Os docentes con quenda no recreo deben estar basicamente atentos ao que 

ocorre, e só conversar brevemente con quen o solicitan. Antes de baixar ao patio  

comprobarán que as aulas quedan baleiras, pechadas e coas luces apagadas. 
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9.5.5. Plan de coidado dos recreos.     

 

Aspectos a ter en conta: 

O profesorado distribuirase de tal xeito que o número de días a liberar sexa 

equilibrado. A ratio de mestres/as será a seguinte:  

1 mestre/a por cada 25 alumnos/as da etapa de educación infantil.  

1 mestre/a por cada 50 alumnos/as da etapa de educación primaria. 

As quendas de recreo de do noso centro, realízanse en dúas zonas diferentes, un 

na zona onde se atopan o alumnado de Educación Infantil e outro na zona onde se atopa 

o polideportivo.  

Para os supostos que falte algún mestre que lle corresponda coidado de patio ese 

día, existe unha lista de substitucións controlada pola Xefatura de Estudos, para que desa 

forma o patio estea sempre atendido. 

O resto dos mestres/as que non teñan vixilancia de recreo estarán na sala de 

mestres ou na súa aula.  

En caso de que algún alumno se lesione e, dependendo da posible gravidade, o 

profesorado de vixilancia actuará deste xeito: 

-  Lesións leves: O profesorado de vixilancia atenderá ó alumnado accidentado. 

- Lesións graves: O profesorado de vixilancia avisará ós titores que se porán en 

contacto coas familias. 

- Se a lesión así o require avisarase a unha ambulancia. 

Se hai necesidade de levalo ao médico será a Dirección ou o titor o que chamará á 

familia do alumno para que se fagan cargo do mesmo si esta non está localizable 

chamarase ao 112 e seguiranse as indicacións. No caso de que se indique polos sanitarios 

do 112 levarase ao centro de saúde que se atopa ao carón do centro educativo.   

Si se realiza unha actividade fóra dos patios de recreo, dita actividade debe estar 

sempre controlada por un docente. 
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As normas establecidas deben ser respectadas de forma igual por todos o 

profesorado, facéndose fincapé en que o alumnado debe estar en todo momento en 

zonas onde estea controlado polo profesorado:. 

- Poderán tomar o seu almorzo, estando prohibido consumir alimentos e bebidas na 

biblioteca, aulas e corredoiros. Soamente merendarán na aula o alumnado de Educación 

Infantil. Todo lixo xerado polo  almorzo ten que ser depositado nas correspondentes 

papeleiras. 

- Durante o recreo, tanto en infantil e primaria, non se pode estar nos corredores ou 

nas clases, salvo nos días de chuvia ou de extremo frío. O alumnado deberá estar 

acompañado dun mestre. 

- O momento para ir ao baño será no momento previo á saída ao patio recreo. En 

caso de ter necesidade de ir ao baño noutras horas, o alumno pedirá permiso ao profesor 

que estea no patio. Utilizaranse os aseos instalados na parte exterior do edificio dentro do 

recinto escolar.  

- Nos recreos deberán xogar ou pasear respectando o descanso e o xogo dos demais, 

así como o normal desenvolvemento das clases dos diferentes niveis educativos. 

- Non poderán realizarse vídeos ou fotografías empregando cámaras ou móbiles. 

- Non se pode intercambiar nada con ninguén que estea fóra do centro. 

- Non se permitirán as pelexas nin os xogos violentos, perigosos e que pretendan 

mollar, manchar ou ensuciar a roupa ou o corpo dos nenos. 

- Non permanecerán nos corredores nin nas clases sen causa xustificada ou sen o 

correspondente permiso e sempre acompañado dun profesor. As aulas permanecerán 

pechadas. 

- Respectarán as árbores e as plantas. Non se subirán ás árbores nin se meterán nin 

collerán as plantas dos xardíns nin do horto escolar, de se-lo caso. 

- Utilizarán as papeleiras e coidarán as instalacións deportivas. 

- En caso de necesidade, acudirán ao profesorado presente no patio. 

- Pecharanse as portas exteriores do centro educativo mentres dure o recreo.  

- Evitaranse os xogos violentos que poidan poñer en perigo a integridade física dos 

alumnos e alumnas. 
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- Coidarase o material deportivo (porterías, redes, balóns...). Rematado o recreo 

devolverase ó seu sitio o material utilizado. 

- Todo o alumnado poderá participar nos xogos e deportes, sen que se fagan 

discriminacións. 

- Respectarase o espazo reservado a zonas axardinadas quedando prohibidos os 

xogos nelas. 

- Non se pode subir ós muros, varandas nin cancelas do colexio. Os alumnos non se 

poderán colgar das porterías nin canastras. 

- No caso de que caia un balón fóra, pedirase permiso ós profesores de vixilancia para 

saír a recollelo, ou será o propio profesor ou profesora quen se encargue de recuperalo. 

- Manteranse limpos os patios. Utilizaranse as papeleiras evitando tirar nada ó chan. 

- Todo alumno ou alumna que se lesione acudirá ós profesores de garda. 

-Durante o recreo non se poderá abandonar o patio sen permiso do persoal de garda. 

Nin para recoller un balón fóra das instalación do centro nin para subir ás aulas ou 

servizos internos. 

- Ó soar o timbre do final do recreo significa que se deberá rematar a actividade que 

se estea a facer, recoller os balóns e material de xogo, e acudir inmediatamente ao patio 

cuberto para agruparse por niveis e subir ás aulas tranquilos e sen berros 
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9.5.6. Normas específicas para os recreos     

 

- Evitarase sancionar aos nenos e nenas durante todo o recreo. 

- O mestre ou mestra que estableza a sanción anterior farase cargo do alumnado 

sancionado. 

- Durante a sanción non poderán permanecer na SALA DE MESTRES/AS.  

- Os días de chuvia o alumnado de Educación Infantil permanecerá no patio cuberto.  

 

9.5.7. Normas específicas para os recreos os días de chuvia e frío 

extremo.    

 

A decisión de non saír ao patio de recreo e quedar nas aulas é da Dirección do 

centro.  

Os nenos e nenas permanecerán dentro das aulas.  

Queda prohibido correr nos corredores. 

Os docentes que estean de garda deberán vixiar as actividades dos nenos/as nas 

aulas.  

As aulas que estean ocupadas por nenos/as deberán ter as portas abertas.  

O alumnado de Educación Infantil permanecerá na planta inferior e o alumnado 

de Educación Primaria na primeira planta.  

 
9.5.8. Apoios.         

 

Considérase apoio a circunstancia pola que un mestre/a dispón dun tempo 

específico no seu horario lectivo para, baixo a supervisión do Departamento de 

Orientación e da Xefatura de Estudos, axudar no desenvolvemento de contidos 

curriculares a un ou varios alumnos/as do colexio. 

Os apoios estrutúranse a comezos de curso, destacando a prioridade en Educación 

Infantil, e na Educación Primaria nas áreas de Lingua Castelá, Galega e Matemáticas dadas 
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as súas especiais características relacionadas co desenvolvemento das aprendizaxes 

básicas.  

No caso de realizar desdobre nas áreas instrumentais esta valorarase a comezo de 

curso correspondendo dita función a Xefatura de Estudos e do Departamento de 

Orientación.  

  

 

9.6 Regulación persoal laboral.   

  

9.6.1 Conserxería.     

 

As función dos persoal de conserxería quedan recollidos no seguinte apartado:  

1. Abrir e pechar as portas do recinto escolar segundo o horario establecido non 

permitindo a entrada ou saída a ninguén, sen autorización expresa da Dirección. 

2. Pór o máximo celo na garda das chaves do centro, impedindo o seu uso por parte 

de terceiras persoas, denunciando inmediatamente tal circunstancia ante a dirección, así 

como o roubo ou extravío das mesmas. 

3. Impedir o acceso de persoal non docente ás aulas en horario lectivo. 

4. Comunicar e impedir a estancia de alumnado nos corredoiros en horario lectivo 

ou nos recreos. 

5. Recibir e anunciar as visitas ó profesorado e á dirección do centro por parte das 

familias ou persoas alleas á comunidade escolar. 

6. Recoller, anotar, e comunicar avisos ó profesorado e alumnado do centro. 

7. Atender o teléfono do centro e recoller os avisos. 

8. Atender o servizo de fotocopiadora. 

9. Atender inicialmente ao alumnado accidentado e poñelo en coñecemento da 

Dirección do centro. 

10. Colaborar no traslado de mobiliario e material docente. 

11. Atender incidentes de limpeza ocasionais e urxentes nas aulas e nos corredoiros 
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12. Velará polo bo uso e coidado das instalación e mobiliario; e comunicará á 

dirección os desperfectos ocasionados. 

13. Coidar dos xardíns. Nesta tarefa pode cooperar o profesorado que educará ao 

seu alumnado no respecto e coidado das plantas e flores 

14. Poñer en coñecemento da Dirección calquera incidencia estraña detectada no 

centro durante os períodos de tempo nos que este está pechado. 

15. E os que estableza a Dirección Educativa e base ao seu convenio regulador.   

 

9.6.2. Persoal coidador.        

 

O Auxiliar Técnico Educativo (coidador), é a persoa que, estando en posesión do 

título de Graduado Escolar ou equivalente, presta servizos complementarios de asistencia 

e formación dos escolares con minusvalía, atendendo a estes na ruta escolar, na súa 

limpeza e aseo. No comedor, durante a noite e demais necesidades análogas.  Asemade 

colaborará nos cambios de aulas e servizos dos escolares, na vixilancia persoal deste, nas 

clases en ausencia de docentes como tamén colaborará cos docentes na vixilancia de 

recreos, saídas escolares, dos que sexan responsables ditos docentes. 

No caso de que exista un só neno/a con dítame de escolarización no que se 

estableza a necesidade de coidador estará co alumno/a dentro da aula respectiva. 

Se fosen máis nenos/as nos que o dítame de escolarización estableza a necesidade 

de coidador a súa presenza na aula co neno/a virá determinada polas necesidades 

establecidas pola Dirección e orientación educativa, debendo permanecer a tempo 

completo co neno/a que se determine e acudindo a atender o ou os alumnos/as cando se 

requira.  
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9.6.3. Persoal de limpeza.  

 

As obrigas do persoal de limpeza quedan establecidas e especificadas no seu 

prego de condicións do convenio entre o Concello de Ourense e a empresa 

correspondente. 

Son obrigas do persoal de limpeza as seguintes: 

1. Ter un comportamento regulado polas mesmas normas que as dos 

profesores/as, pais/nais e alumnado. 

2. Abrir e pechar o colexio no caso de non haber outro persoal no centro escolar.  

3. Gardar unha total discreción nos temas relacionados co centro e co persoal 

docente e non docente 

      

9.7.  Drogas e alcohol.         

 

A lexislación vixente prohibe a venda, distribución e consumo de bebidas 

alcohólicas nos centros educativos. Igualmente está prohibido distribuír entre o 

alumnado carteis, invitacións ou calquera tipo de publicidade na que se mencionen 

bebidas alcohólicas, as súas marcas, empresas produtoras ou establecementos nos que se 

realice o seu consumo. Non cumprir esta norma  será considerado falta grave.  

Conforme á lexislación vixente, non está permitido fumar en ningunha 

dependencia do centro. Non cumprir esta norma será considerado falta grave. 

A posesión, consumo, distribución ou venda de drogas considéranse faltas graves 

e darán lugar a actuacións xudiciais se proceden. Non cumprir esta norma será 

considerado falta grave.  
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9.8. Asistencia e puntualidade        

 

Os titores e titoras deberán controlar a asistencia do alumnado a clase 

diariamente. As faltas de puntualidade tamén se controlarán e reflectirán nas listas de 

control de asistencia do alumnado. En caso de producirse reiteración de faltas sen 

xustificar ou de faltas de puntualidade seguirase o seguinte protocolo de actuación.  

Consideración de faltas de asistencia xustificadas.  

As faltas de asistencia do alumnado deberán ser xustificadas mediante unha das 

seguintes fórmulas:  

 Xustificación médica.  

 Xustificación por parte do pai ou nai ou responsable legal do menor. 

En caso de non suceder ningunha das situacións anteriormente mencionadas, 

considerarase a falta como NON xustificada.  

As faltas do alumnado serán comunicadas mensualmente o día 1º de cada mes, e 

no caso de que coincida con día non lectivo, o seguinte día lectivo,  ás familias a través 

das cartas remitidas e asinadas polas titorías correspondentes.  

Os titores/as deberán recoller o xustificante de ser visto polas familias o cal 

deberá vir asinado polos titores correspondentes.  

Na etapa de Educación Infantil e debido á consideración da Educación Infantil 

como ensino non obrigatorio, as faltas neste ciclo non terán que xustificarse. Aínda así, os 

profesores de devandito ciclo levarán o control diario da asistencia do alumnado a fin de 

posuír máis datos para poder levar a cabo o seu labor docente. 

A modo de resumo e de acordo con devanditas instrucións, as actuacións do 

centro no tratamento das faltas de asistencia do alumnado non xustificadas serían as 

seguintes:  

 

1º) Cando un alumno na etapa de Educación Primaria, e tal e como se recolle no 

artigo 22º do DECRETO 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á 

diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos 

que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de 



NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO  2018-2021 

CEIP MANUEL SUEIRO 

 

Páxina 185 de 234 
  

educación. (21/12/2011), no que se recolle que o Absentismo é ausencia ao centro 

escolar e sen causa debidamente xustificada do alumnado en idade de escolarización 

obrigatoria. Esta ausencia ao centro suporá, cando menos, un dez por cento (10%) do 

horario lectivo mensual. Polo cal é preciso iniciar o protocolo de absentismo escolar 

regulado na Instrucións do 31 de xaneiro de 2014 da Dirección Xeral de Educación, 

Formación Profesional e innovación educativa polas que se traslada o protocolo 

educativo para a prevención e o control do absentismo escolar en Galicia.  

 

9.9. Desdobres.          

 

Considérase desdobre a circunstancia pola que un mestre/a dispón dun tempo 

específico no seu horario lectivo para, baixo a supervisión do Departamento de 

Orientación e a Xefatura de Estudos, axuda no desenvolvemento de contidos curriculares 

a un ou varios alumnos/as do colexio. 

Os desdobres estrutúranse a comezos de curso, destacando a prioridade nas áreas 

de Lingua Castelá, Lingua Galega e Matemáticas, dadas as súas especiais características 

relacionadas co desenvolvemento das aprendizaxes básicas.  

No caso de que o profesorado dispoña de horas suficientes o desdobre deberá 

cumprir os seguintes requisitos:  

 Ter un número mínimo de 5 alumnos/as, sendo este inferior no caso de que 

existan nenos/as con n.e.a.e. reducindo nunha proporción dun neno/a por cada alumno/a 

con n.e.a.e.  

 O desdobre será nas áreas, seguindo esta orde:   

o Matemáticas.  

o Lingua Castelá. 

o Lingua Galega 

 O curso será determinado polo Departamento de Orientación e a Xefatura de 

Estudos, informando ao Claustro de mestres e ao Consello Escolar.  
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9.10.  Funcionamento biblioteca.      

 
Este espazo terá unha dobre función: biblioteca de alumnado e aula de informática. 

Como biblioteca poderse utilizar tanto en xornada lectiva como na xornada 

extraescolar. 

A biblioteca é un espazo de consulta e lectura que require un orde e un silencio 

especial. 

Cando se colle un libro fixarémonos ben para poder volver a colocalo no lugar 

correcto. 

A biblioteca ten un regulamento propio. 

 

- Normas xerais: Na biblioteca deberase estar en rigoroso silencio. Non se 

permitirá o acceso á mesma con ningún tipo de comida nin bebida. O uso dos libros será 

sempre coidadoso, poñendo en coñecemento do profesor encargado calquera estrago 

detectado. 

 

- Horario: A biblioteca estará atendida polo profesorado de garda específico. 

Tamén estará aberta durante as horas de garda de biblioteca, segundo o horario que 

figurará nas portas da mesma, baixo a supervisión do profesorado correspondente.  

 

- Utilización: Poderanse usar os servizos de consulta, lectura, préstamo, 

devolución de libros. Durante as horas de garda de biblioteca, o alumnado só poderá 

acceder a ela co preceptivo permiso do profesor co que teña clase ou do responsable do 

grupo, a esa hora e para un fin concreto: consulta, préstamo, devolución etc. Se algún 

profesor ou profesora quere utilizar a biblioteca cun determinado grupo de alumnos e 

alumnas nunha hora debe poñerse de acordo cos responsables da dinamización da 

biblioteca. 

O cambio de libros farase preferentemente durante os venres e por orde dos 

cursos superiores aos inferiores.    
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9.11. Uso e funcionamento do comedor.      

 

Ao ser o comedor un servizo voluntario, entendemos que quen o usan aceptan as 

presentes normas de funcionamento:  

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

súa clase na hora anterior ao xantar. 

- Os alumnos ocuparán durante todo o curso e, salvo excepcións puntuais, o lugar na 

mesa que lles será asignado, e non poderá cambiarse sen permiso.  

- Os alumnos deixarán os seus abrigos e pertenzas nos colgadoiros exteriores.  

- Está prohibido xogar nas mesas; estarase adecuadamente sentado e procurarase 

manter un ton de voz normal, sen gritar.  

- Está terminantemente prohibido xogar coa comida ou os utensilios.  

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

- En todo momento serán respectuosos e obedecerán as indicacións dos 

colaboradores e o persoal responsable encargado. 

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

expresa autorización dos responsables. 

- O incumprimento dalgunha destas normas será considerado conduta contraria ás 

Normas de Organización, Funcionamento e Convivencia. 

  



NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO  2018-2021 

CEIP MANUEL SUEIRO 

 

Páxina 188 de 234 
  

 

9.12. Entradas, saídas e intercambio de aula. 

 

1. O inicio das clases é as 09.00 da mañá,  o alumnado cando chegue deberá 

entrar pola porta exterior lateral, dirixíndose ao patio cuberto ou zona establecida pola 

Dirección Educativa. No momento de soar o timbre o alumnado deberá colocarse en filas 

en función de cada unha das titorías.   

2. As portas do recinto escolar están abertas desde as 08.50 horas.  

3. As familias non poderán entrar ao recinto escolar para acompañar aos seus 

fillos/as, deixándoos na porta de entrada do colexio. Non está permitido acompañalos as 

aulas.  

4. Soamente se permite acompañar as familias dos nenos/as de educación Infantil 

que se atopen no período de adaptación. No caso de que se decida non realizalo as 

familias non poderán acompañar aos seus fillos/as ata aula correspondendo dita función 

aos docentes de Educación Infantil.  

5. A puntualidade na entrada será considerado como algo prioritario no inicio da 

convivencia diaria.   

6.  A porta de entrada pecharase ás 09.50 horas. A partir desa hora será preciso 

entrar pola porta na que se atopa o estacionamento dos vehículos e tocar o timbre xa que 

o centro permanecerá pechado ata as 13.50 horas.  

7. Cando un alumno/a da etapa de Educación Primaria non chegue co resto dos 

compañeiros/as por non ter chegado a tempo, o mestre/a titor anotará o retraso no 

listado de asistencia mensual.  

8. A acumulación de tres retrasos, no prazo dun mes, sen causa razoable será 

considerado como unha falta leve. A partir dese dato tomaranse medidas tales como 

reprimenda persoal, falar coas familias,.. 

9. No XADE, deberán introducirse como faltas ou retrasos xustificados todos 

aqueles que teñan relación coa saúde do nenos/as ou da familia (de xeito claro os que 

están avalados documentalmente e, discrecionalmente, aqueles que non aportan 

documento médico). O resto terán a consideración de non xustificados. Dada a dificultade 
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na discriminación entre faltas/retrasos inxustificados pero con visos de continxencia 

necesaria e aquelas faltas/retrasos de obvia falta de xustificación, deberá terse en conta a 

abundancia ou continuidade en ditas condutas.  

10. Os titores/as teñen o deber de comunicar á Dirección aqueles casos que 

requiran da corrección relatada anteriormente.  

11. Os retrasos do alumnado de Educación Infantil haberá una tolerancia durante 

o mes de setembro de 15 minutos; pasado este tempo terán as faltas por retraso 

cubriranse no XADE e comunicación as familias.  

12. A saída dos nenos e nenas de Educación Infantil producirase ás 13.55 horas. Os 

nenos e nenas de Educación Infantil sentaranse no lugar indicado ao respecto. Cada 

neno/a será entregado en man polo mestre/a ao familiar correspondente ou a coidadora 

do comedor escolar. 

13. A saída dos nenos e nenas de Educación Primaria producirase ás 14.00 horas.  

Os rapaces de 1º, 2º e 3º de EP serán entregados en man polo mestre/a ao familiar que 

oficial e legalmente poda facelo e plasmado por escrito en documento subministrado 

polo titor/a ao principio de curso. Os nenos/as de 4º, 5º e 6º de EP poderán marchar sos 

para a súa casa se así foi asinado o conforme polos seus familiares a principio do curso 

escolar en documento subministrado polos titores/as a principio do curso escolar.  

14. A entrega dos nenos/as de Educación Infantil e Primaria ao remate do tempo 

do horario lectivo será competencia do mestre/a que teña dedicación lectiva no último 

tramo escolar de dita sesión. 

15. Se algún neno/a non é recollido á hora este quedará co membro do Equipo 

Directivo o cal esperará o tempo razoable antes de chamar aos titores. Non caso de non 

atopar resposta e pasados 30 minutos para o alumnado que non teña dereito ao servizos 

de comedor (14.45 horas) e ás 18.30 horas para os que si teñan dereito a comedor 

procederase a chamar as autoridades competentes (Policía Autonómica).   
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9.12.1. Nos intercambios de clase.      

 

1. Os nenos/as deben permanecer nas súas clases sen saír aos corredores ao 

remate de cada tramo lectivo. 

2. O profesorado actuará con dilixencia nos intercambios de clase para o bo 

mantemento da disciplina escolar.   

3. O profesorado que remata tramo lectivo esperará na súa aula ao profesorado 

especialista. Esta entrega realizarase na propia aula do mestre/a titor.  

4. O mestre/a especialista deberá voltar a aula para entregar ao alumnado, non 

deixando nunca so ao alumnado.  

5. Os intercambios de clase que impliquen cambio de aula faranse en filas nun 

grao de silencio aceptable. 

 

Especialidades educativas: Educación Física, Música, Relixión e Inglés: 

 O profesorado especialista recollerá nas aulas correspondentes ao alumnado para 

acompañalo ata a aula específica. 

 O alumnado levará o material que lle cómpre procurando non provocar 

posteriormente desprazamentos innecesarios. 

 O profesorado especialista acompañará ó final de cada sesión ao alumnado ata a 

súa aula de nivel. 

Especialidades educativas: Orientación, P.T. (pedagoxía terapéutica) e A.L. 

(audición e linguaxe). 

 O alumnado terá asignado un horario de traballo en P.T. e A.L. 

 O alumnado poderá acudir a estas aulas específicas sen necesidade de ser 

acompañado. 
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9.12.2. Das aulas para o uso de aseo.      

 

1. Titores e profesorado en xeral interpretarán como un obxectivo máis na 

formación de hábitos persoais do seu alumnado a adquisión progresiva no control da 

incontinencia urinaria non provocada por ningún factor patolóxico. Este obxectivo 

implicará unha permisibidade nas saídas ao baño inversamente proporcional á idade dos 

rapaces/as. Un alumno do terceiro ciclo debería, agás excepcións, esperar para ir ao baño 

ao tempo de recreo. Os titores/as deberán facer fincapé no uso adecuado do tempo de 

recreo para ir ao cuarto de aseo.  

2. Os rapaces/as deberán saír da aula coa cantidade de papel necesaria para unha 

hixiene adecuada. Os cilindros de papel deberán permanecer na aula.  

3. O profesorado debe ser plenamente coñecedor de que un alumno/a está 

usando o cuarto de aseo.   
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9.13. Hora de lectura.   

  

1. É a que se estende desde as 12:00 ás 12:20 horas.  

2. Afecta a todos os alumnos/as de Educación Primaria. Os alumnos de Educación 

Infantil tamén disporán dun tempo lector, pero estará máis propiciado pola dinámica e 

circunstancias diarias que por un espazo horario concreto.  

3. A hora da ler estará marcada polo PDI programado polo docente 

correspondente que estará integrado no Plan de Anual de Biblioteca.  

4. Os textos de lectura poderán ser de tres tipos:  

a) pertencentes á Biblioteca escolar;  

b) pertencentes á Biblioteca de aula;  

c) pertencentes ao propio alumno/a.  

5. Na medida do posible, o mestre encargado da disciplina neste tempo horario 

deberá empregar o seu tempo tamén na lectura.  

6. A Xefatura designará o mestre/a que estará encargado da hora de ler sendo 

proporcional a todo o profesorado do centro.  

    

9.14. Control de esfínteres.        

 

1. Ante o perigo que supón perder de vista aos rapaces/as durante un tempo 

prolongado e a falta de persoal adecuado para a realización de tarefas non educativas, 

este colexio asume a imposibilidade razoable de facer cambios de cueiros ou o cambio de 

roupa pola evacuación incontrolada de feces e ouriños.  

2. Por tanto, este colexio esixe das familias que os nenos/as de Educación Infantil 

sexan enviados a clase cando o neno teña un control de esfínteres completo.  

3. Os nenos/as non poderán acudir ao colexio con cueiros.  

4. Os titores/as están obrigados a chamar a casa ao través do persoal da Dirección 

ou mestres/as de garda para que algún responsable da familia acuda ao colexio e realice 

o correspondente cambio de roupa cando un neno/a de forma accidental non controle 
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adecuadamente os seus esfínteres. Esta operación deberá ser realizada á maior brevidade 

posible.  

 

9.15. Incidentes relacionados coa saúde dos membros da comunidade 

educativa.   

 

1. Consideracións sobre accidentes producidos no centro escolar.  

A) Cando un titor/a ou o mestre/a que estea a cargo dun neno/a considere que o 

accidente é moi leve, atenderá ao neno/a para limparlle a posible ferida e para o seu 

acougo psicolóxico.  

B) Cando un titor/a ou o mestre/a que estea a cargo dun neno/a considere que o 

accidente ten unha certa relevancia, sen implicar gravidade, ademais de darlle os 

primeiros auxilios, chamará ou pedirá que se chame desde a Dirección do centro escolar á 

familia do neno/a en cuestión para que sexan quen de facerse cargo do neno/a e facer 

unha valoración propia dos danos.  

C) Cando un titor/a ou mestre/a que estea a cargo dun neno/a considere que o 

accidente reviste carácter grave (que debe ser atendido polas mans expertas dun médico) 

deberá, en primeiro lugar, auxiliar ao rapaz/a para a continuación chamar ao 112 ou ao 

061 e quedar á disposición das ordes recibidas destes servizos sanitarios; do mesmo xeito, 

procederase a chamar á familia co obxecto de tela plenamente informada do accidente e 

que poida presentarse no colexio ou no hospital correspondente.  

2. O profesorado do centro escolar non poderá dar ningún medicamento a ningún 

neno/a.  

3. Nalgún caso moi excepcional e con todas as cautelas precisas (informe médico, 

imposibilidade de que o neno poida recibir un medicamento nunha hora non lectiva, 

imposibilidade de que a familia poida acudir ao propio centro escolar para subministrala, 

exculpación por parte da familia de calquera responsabilidade sobre os efectos da toma 

do medicamento, etc.) un titor/a poderá facerse cargo de subministrar un medicamento a 

un neno/ a. Esta atención, en último termo, terá que ser aprobada pola Dirección do 

centro escolar.   
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4. Para aqueles nenos/as que padezan intolerancias alimentarias ou aquelas 

outras substancias no Programa Alerta da Xunta de Galicia, o centro escolar, de acordo 

coa familia, poñerase a disposición dos mecanismos de funcionamento previstos en dito 

Programa. É importante subliñar a non responsabilidade penal do profesorado implicado 

neste Programa Alerta: a responsabilidade provén do doutor/a que atende ao outro lado 

do teléfono.  

5. É de extrema importancia en relación coas intolerancias alimentarias, que se 

observen rigorosamente as disposicións tomadas ao principio de cada curso escolar para 

que os nenos/as de Educación Infantil non sexan vítimas de erros producidos pola 

inconsciencia da súa idade.  

6. É de relevancia o respecto polas seguintes directrices alimentarias:  

A) os titores/as de Educación Infantil poderán establecer quendas na alimentación 

das “merendas” que buscan como obxectivo que os nenos/as consigan bos hábitos 

alimentarios en canto a cantidade e calidade;  

B) a non entrada no colexio de bolos industriais.  

7. Cando un titor/a observe fehacientemente que un alumno/a non se atopa ben 

de saúde (febre, malestar estomacal, etc.), procederá a chamar á familia para que o 

neno/a sexa recollido o máis axiña posible. O neno/a permanecerá na clase ou a cargo de 

mestre de garda ou da Dirección ata a súa recollida.   

8. A periódica presenza de piollos no colexio terá a consideración de problema de 

saúde a todos os efectos. O colexio, pola experiencia acumulada ao longo dos anos, 

entende que a información xeneralizada mediante carta da súa presenza crea alarma 

nalgunhas familias, leva a compra de produtos farmacéuticos para todos os nenos/as 

cando o problema sempre se circunscribe a un grupo moi reducido de rapaces/as, que 

ditos produtos farmacéuticos, moitos dos cales non son inocuos para o cabelo do 

alumnado, e, finalmente, que ditos tratamentos farmacéuticos rematan por non ser 

utilizados polas familias dos nenos/as suxeitos do problema co que os piollos tardan 

moito tempo en ser erradicados.  
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É por iso, polo que o procedemento cotiá do colexio consistirá no seguinte:  

 Comunicar ás familias a presenza de piollos a través dunha nota informativa.  

 Unha vez detectado o problema, comunicado polos mestres/as, a Dirección o 

procederá a unha inspección ocular do cabelo dos rapaces/as (rápida, discreta, sen 

información directa aos nenos/as, sen comentarios persoais);  

 No caso de detectarse cabelo infestado, o titor/a ou no seu defecto a Dirección 

informará do caso de xeito reservado ás familias en cuestión;  

 A familia será informada de que o neno/a ten un prazo máximo de tres días para 

facer desaparecer o problema; durante este tempo o rapaz non poderá acudir ao colexio 

(un día, dous ou tres: non teñen porque ser tres días, sempre serán os necesarios;  

 No caso de reincidencia ao longo do curso, a Dirección do centro deberá manter 

unha entrevista coa familia para tratar de descurbrir a singularidade do caso e buscar 

novos estímulos que de por rematado o problema;  

 O/a titor/a tratará de non centrar a información en culpabilidades; os piollos non 

están asociados á sucidade e si a estar en contacto con cabezas de rapaces/as que os 

padecen.  

 No caso de que o problema afectara a un número considerable de rapaces/as, 

ademais de seguir o protocolo redactado anteriormente, o colexio informará a todas as 

familias para facer un seguimento xeneralizado.  

9. As familias do alumnado están na obriga de informar ao centro escolar de 

calquera enfermidade dos nenos/as que revista  carácter contaxioso para que o centro 

poda dispoñer as medidas oportunas.  
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9.16.  Limpeza e mantemento das instalacións escolares.   

 

1. A limpeza e mantemento das instalacións escolares corresponde ao concello de 

Ourense.  

2.. A pesar do dito anteriormente, a limpeza tamén corresponde a toda a 

comunidade escolar:  

a) Ao profesorado polos estímulos que ten que aportar a partir das súas 

programacións e da vixilancia cotiá dos hábitos dos nenos/as;  

b) Ao alumnado para, ao través das condutas individuais e as acción de grupo, 

contribúan á convivencia nun clima de limpeza do contorno e hixiene persoal;  

c) Ás familias, as cales deben inculcar hábitos de aseo diario nos seus fillos/as.  

3.. Cada titoría establecerá mecanismos para que as aulas presenten un aspecto 

de limpeza bo, procurando que, ao remate das actividades, a clase estea suficientemente 

ordenada como para permitir un traballo fácil do persoal de limpeza.  

4. Os/as titores/as resaltarán nas reunións coas familias a importancia da limpeza 

e, máis en concreto, a que teñen as propias familias na creación de hábitos.  

5.. Periodicamente, a Dirección realizará pequenas “batidas” con grupos de 

alumnos/as para retirar os papeis que puideran quedar no patio de recreo. Estas 

actividades teñen a intencionalidade de facer comprender aos rapaces/as que a limpeza é 

cousa de todos e que, polo tanto, non é cousa unicamente do persoal especializado de 

limpeza. Deste xeito comprenderán que este persoal está ao noso servizo, pero non está 

para servirnos, que non os podemos tratar de xeito servil.  
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9.17.  Colaboración con entidades alleas ao centro escolar.   

 

1. Queda prohibida toda colaboración con entidades con ánimo de lucro coa 

salvedade de aquelas que proporcionen un servizo educativo á comunidade escolar 

imposible de suplir por outros medios.  

2. Queda prohibida toda colaboración con entidades que demanden o emprego de 

recursos económicos do centro escolar aínda que os seus fins sexan especificamente 

benéficos.  

3. Queda prohibida a publicidade dentro do recinto escolar de empresas con 

ánimo de lucro agás as que promocionen actividades culturais ou recreativas de 

asociacións ligadas ao Concello de Ourense. 

 

9.18. Control da asistencia e puntualidade do profesorado e persoal non 

docente.         

 

A Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, regula nos artigos 108 

e seguintes os permisos, licenzas e vacacións do persoal funcionario. 

A entrada en vigor desta lei aconsella ditar unha orde que adapte o réxime de 

permisos, licenzas e vacacións ás peculiaridades do persoal docente que imparte as 

ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.  

As faltas do profesorado xustificaranse segundo a ORDE do 29 de xaneiro de 2016 

pola que se regula o réxime de permisos, licenzas e vacacións do persoal docente que 

imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. 

(DOG. 15/02/2016) ampliada parcialmente pola  ORDE do 24 de febreiro de 2016 pola 

que se amplía a Orde do 29 de xaneiro de 2016 pola que se regula o réxime de permisos, 

licenzas e vacacións do persoal docente que imparte ensinanzas reguladas na Lei orgánica 

2/2006, do 3 de maio, de educación  (DOG. 01/03/2016)  
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A xustificación de faltas de asistencia se fará o antes posible, tendo en conta que 

antes do día 5 de cada mes, a inspección educativa debe estar informada.  

A xustificación documental da falta deberá entregarse no prazo máximo de 3 días 

logo da incorporación ó centro.  

Cando se teña previsto faltar ao centro, comunicarase coa suficiente antelación 

para que se poida organizar a atención do alumnado ou á comunidade educativa.  

No caso do profesorado se a falta é previsible, deberá deixar na aula e 

comunicarlle a Dirección as actividades para atender a todos os grupos da súa xornada 

laboral. Será o profesorado de Garda o encargado de que estas actividades se leven a 

cabo.  

A dirección anotará na Folla de Garda as ausencias do profesorado de cada día.  

Se a falta de asistencia ou puntualidade do profesorado é imprevisible, 

comunicarase coa Dirección do centro, indicando o traballo que, na súa ausencia, debe 

realizar o alumnado para asegurar así o aproveitamento do espazo horario e, por outra 

banda, facilitar o labor do profesorado de garda.   

 

9.19. Uso e coidado do material didáctico e funxible.    

 

Os libros de texto e materiais curriculares deberán contar coa autorización da 

Consellería de Educación que debe figurar nos mesmos.  

Corresponde aos equipos de ciclo e de nivel facer a proposta dos libros de texto e 

materiais curriculares.  

Correspóndelle ao Claustro aprobar as propostas.  

Os libros terán unha vixencia de seis cursos académicos (Orde do 29 de maio de 

2013 pola que se determina o período de vixencia dos libros de texto e demais materiais 

curriculares). Cando por razóns pedagóxicas ou científicas sexa conveniente cambialos, o 

ciclo ou o nivel correspondente fará a súa proposta antes de finais de abril para solicitar o 

cambio á Xefatura Territorial.  

A lista de libros de texto será comunicada a ANPA e exposta no taboleiro de 

anuncios do Centro e na páxina web antes do 15 de xuño.  
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9.19.1. Material cheque.    

  

Corresponde aos equipos de nivel determinar o material do cheque. Dita reunión 

será coordinada polas titoría das aulas de 1º, 2º e 3º e 4º, 5º e 6º.  

O material seleccionado no listado para o alumnado basearase nos principios de 

economía, calidade e prioridade, excluíndo na medida do posible de marcas comerciais 

que soamente encarecen  material.   

   

9.19.2. Libro con becas.       

 

Corresponde a Dirección do centro educativo as que unha vez recibidas as 

solicitudes, deberá introducir a información na aplicación informática de xestión das 

axudas (axudaslibros) recuperando a información dos datos asociados ao DNI/NIE da 

persoa solicitante no sistema XADE, información que deberá revisarse e completarse cos 

datos indicados na solicitude presentada.  

Unha vez que a persoa solicitante estea en posesión do vale, poderá adquirir 

unicamente libros de texto no correspondente establecemento, á súa libre escolla e polo 

importe máximo que figura no documento. 

Non obstante, o alumnado matriculado en educación especial, así como aquel que 

teña recoñecida unha discapacidade igual ou superior ao 65 % que non poida empregar 

os libros de texto do curso en que estea matriculado, poderá adquirir libros doutros 

cursos ou o material didáctico e complementario que o centro docente determine en 

cada caso. Para estes efectos, o centro elaborará a relación do material específico que 

precise o alumnado para entregalo nos establecementos xunto co vale. 

Se o importe dos libros de texto adquiridos é inferior ao valor do vale, o persoal do 

establecemento deberá introducir no recadro establecido para tal efecto a contía exacta 

da venda; se o importe é superior ao valor do vale, a diferenza será aboada polo 

solicitante. A consellería non asume máis que o importe consignado no vale.  
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9.19.3. Obrigas dos beneficiarios    

 

A concesión da axuda comporta as seguintes obrigas: 

a) Seguir as directrices que marca a orde da convocatoria e destinar o importe da 

axuda na súa integridade á adquisición dos libros de texto propios do curso académico 

para o que se solicitou a axuda, segundo a relación que, para tal efecto, teña publicado o 

centro onde estea matriculado o alumnado. 

b) Cooperar coa Administración educativa en cantas actividades de inspección e 

verificación leven a cabo, para asegurar o correcto destino da axuda. 

c) As establecidas para os beneficiarios no artigo 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de 

subvencións de Galicia. 

d) Conservar en bo estado os libros de texto adquiridos con cargo ao importe das 

axudas, así como incorporalos, ao rematar o curso escolar en xuño a un fondo solidario 

que se constituirá no centro (banco de libros), que permita a súa reutilización nos 

seguintes cursos académicos como medida que favoreza o establecemento dun sistema de 

socialización do seu uso. 

Exclúese desta obriga ao alumnado beneficiario de 1º e 2º de primaria, así como o 

de educación especial e aquel cunha discapacidade igual ou superior ao 65 %, sempre que 

o material adquirido con cargo á axuda non poida ser reutilizado.  

 

9.19.4. Responsabilidade do alumnado con respecto ao material funxible 

e inventariable.  

 

O alumnado está obrigado a reparar os danos que cause, individual ou 

colectivamente, de forma intencionada ou por neglixencia, ás instalacións e aos 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, se non fora posible, a 

indemnizar o seu valor. As nais e pais ou as titoras ou titores serán responsables civís nos 

termos previstos pola lexislación vixente.  
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9.20. Normas relacionadas co uso da internet, teléfonos móbiles e outros 

aparellos electrónicos.   

 

• O profesorado retirará e depositará na dirección calquera dispositivo electrónico 

usado polo alumnado dentro do recinto escolar.  

• A recollida dos mesmos ten que realizala o pai, a nai ou titor/a legal, ó remate da 

xornada lectiva, podendo ser requisada no caso de reincidencia por un período de ata 

unha semana.  

• Os auriculares non poderán estar á vista. De estalo, procederase como no caso 

anterior.  

• Nas actividades extraescolares permitirase o uso dos mesmos, sempre que se 

respecten as normas de convivencia e sexan autorizados pola Dirección do centro 

educativo. 

• Se un alumno/a necesitase facer unha chamada urxente, comunicarao ao 

profesor/a, quen tras valorar a situación autorizará ao alumno a acudir a Dirección para 

realizar a chamada.  

• Se un alumno/a recibise unha chamada de carácter urxente, a Dirección ou o 

profesor/a de garda transmitirá a mensaxe ou dará o permiso para atender a chamada 

canto antes.  

O centro non se fai responsable da substracción de pertenzas electrónicas, xa que 

desaconsella que se traian ó centro escolar.  

• De acordo coa lexislación vixente non está permitido fotografar nin filmar ás 

persoas sen o seu consentimento ou o dos seus pais se son menores.  

• No caso de que algún membro da comunidade educativa fose obxecto de 

fotografías ou gravacións non consentidas, o Centro porá os feitos e probas, se dispuxese 

delas, a disposición das autoridades pertinentes.  

• Non está permitido mostrar nin difundir entre os membros da comunidade 

educativa a través de teléfonos móbiles ou outros aparellos, imaxes de mal gusto nas que 

se contemplen tratos degradantes, vexacións ou agresións.  
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• Non está permitido o uso das redes sociais na aula de informática, e todas 

aquelas páxinas con contidos ós que se refire o punto seguinte punto.  

• Queda totalmente prohibido o acceso no centro ás redes sociais e a páxinas de 

internet cuxos contidos:  

 Atenten contra a honra, a intimidade e o segredo das comunicacións dos\as 

menores de idade ou doutras persoas.  

 Sexan violentos, degradantes ou favorecedores da corrupción de menores, 

así como os relativos á prostitución ou a pornografía de persoas de calquera idade.  

 Atenten contra o dereitos humanos e os valores universais (contidos 

racistas, xenófobos, homófobas, sexistas, fagan apoloxía do crime, do terrorismo ou de 

ideas totalitarias e extremistas, etc.)  

 Danen a identidade e a autoestima das persoas menores, especialmente en 

relación á súa condición física ou psíquica.  

 Que fomenten a ludopatía e os consumos abusivos.   

 

9.21 Avaliación e promoción.    

 

9.21.1 Avaliación e promoción na etapa de educación infantil.   

 

En Educación Infantil terase en conta o disposto na Orde do 25 de xuño de 2009 

pola que ese regula a implantación, o desenvolvemento e a avaliación do segundo ciclo 

da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia, no artigo 19, apartado 6 

recolle que:  A avaliación servirá para detectar, analizar e valorar os procesos de 

desenvolvemento  do alumnado, así como as aprendizaxes. Para estes efectos, os criterios 

de avaliación utilizaranse como referente para a identificación das posibilidade e 

dificultades de cada alumna e cada alumno,  e para observar o seu proceso de 

desenvolvemento e as aprendizaxes adquiridas.  

Neste sentido, a decisión de non promoción dun alumno na Etapa de Educación 

Infantil adoptarase de maneira excepcional,  tendo en conta que a etapa non ten carácter 

obrigatorio e será necesario contar coa conformidade da familia, informe 
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psicopedagóxico con ACI, xustificación pedagóxica de flexibilización e visto e prace da 

inspección educativa. O proceso de flexibilización iniciarase no mes de abril.  

 

Sesións de avaliación  

Ao final da etapa de Educación Infantil e de cada Ciclo elaborarase un informe 

final de avaliación de cada alumno/a. Cando un alumno/a se traslade de centro ou un 

profesor/a non remate o Ciclo co grupo de alumnos,  farase un informe extraordinario de 

avaliación. 

Trimestralmente cada Ciclo realizará a súa sesión de avaliación. A esta sesión, 

ademais do profesor titor, asistirán todos os mestres especialistas que impartan docencia 

nese ciclo.  

Da avaliación de cada grupo de alumnos levantarase unha acta de sesión de 

avaliación  na que se reflectirán os resultados e incidencias máis salientables dese curso, 

así como as propostas de mellora.. Esta acta cubrirase entre todos os profesores que 

impartan docencia a ese grupo de alumnos e será asinada polo Titor/a e entregada a 

Dirección en formato dixital.  

 

9.21.2 Avaliación e promoción na etapa de educación primaria.  

 

A normativa que regula os procesos de avaliación vén dada pola Orde do 9 de 

xuño de 2016 pola que se regula a avaliación na educación Primaria en Galicia.  

O centro  ten establecidos uns criterios, claros e precisos, de avaliación e 

promoción e están recollidos no PE e nas concrecións curriculares de cada uns dos niveis 

educativos.  
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Sesións de avaliación  

 

A sesión de avaliación será presidida polo titor de cada un dos niveis educativos.  

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

profesor/a poderá facer constar na acta aquelas observacións que considere oportunas.  

As datas das reunións de avaliación serán fixadas polo Claustro a proposta da 

Dirección, e posibilitarán a asistencia dos profesores/as especialistas ás mesmas. Tamén 

se fixarán as datas de entrega dos boletíns informativos ás familias dos alumnos/as.  

Os mestres/as especialistas deberán entregar as notas aos titores con 

anterioridade á avaliación, e por escrito cubríndoas no XADE.  

Na etapa de Educación Primaria os boletíns informativos cubriranse no XADE e 

opcionalmente poderase utilizar o modelo do método didáctico correspondente.   

Da avaliación de cada grupo de alumnos levantarase unha acta de sesión de 

avaliación  na que se reflectirán os resultados e incidencias máis salientables dese curso, 

así como as propostas de mellora.. Esta acta cubrirase entre todos os profesores que 

impartan docencia a ese grupo de alumnos e será asinada polo Titor/a e entregada a 

Dirección en formato dixital.  

A avaliación dos procesos de aprendizaxe do alumnado será continua e global, e 

terá en conta o seu progreso no conxunto das áreas e na adquisición das competencias 

clave.  

Os mestres e as mestras avaliarán tanto as aprendizaxes do alumnado como os 

procesos de ensinanza e a súa propia práctica docente, para o cal establecerán 

indicadores de logro nas programacións docentes.  

Os referentes para a valoración do grao de adquisición das competencias e o logro 

dos obxectivos da etapa nas avaliacións das áreas troncais, específicas e de libre 

configuración autonómica serán os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe 

que figuran nos anexos I, II e III do Decreto 105/2014, do 4 de setembro. 

A avaliación das competencias clave está integrada na avaliación dos procesos de 

aprendizaxe do alumnado, na medida en que ser competente supón mobilizar os 

coñecementos, as destrezas, as actitudes e os valores para dar resposta ás situacións 
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expostas, dotar de funcionalidade as aprendizaxes e aplicar o que se aprende desde unha 

formulación integradora. 

Na valoración do desenvolvemento das competencias do alumnado teranse en 

consideración os estándares de aprendizaxe das diferentes áreas que se relacionan cunha 

mesma competencia, os cales conforman o perfil desa competencia. 

Na etapa de educación primaria non se poderá facer máis de dous exames por día 

ao alumnado. Os exames serán comunicados ao alumando cunha antelación mínima 

dunha semana.  

 

9.21.3 Comunicación as familias.       

 

Cada titor/a cubrirá os boletíns informativos para as familias do seu grupo de 

alumnos/as. Nel reflectiranse os resultados da avaliación e faranse constar aquelas 

observacións significativas. Tamén se reflectirán  as faltas xustificadas e sen xustificar do 

alumno/a. Os boletíns serán entregados ao alumnado en sobre pechado co nome de cada 

un. 

No caso de pais/nais separados con patria postestade compartida a comunicación 

sobre os resultados da avaliación, farase a ambos proxenitores sempre e cando fose 

solicitado con anterioridade por ambos proxenitores.  

 

9.21.4 Reclamacións contra as cualificacións.     

 

Os pais/nais que non estean conformes coas cualificacións asignadas ao seu fillo 

ao final dun ciclo ou nivel  poderán presentar no prazo de cinco días desde a entrega das 

mesmas, unha reclamación por escrito ante a Dirección na que expliquen ás razóns nas 

que fundamentan a súa solicitude.  

A Dirección do centro nomeará unha comisión,  presidida pola xefatura de estudos 

e integrada polo coordinador/a do ciclo ou de nivel e todos os docentes do 

correspondente equipo de avaliación que, no prazo de tres días desde a presentación da 
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reclamación, deberá adoptar a correspondente decisión, que será comunicada de 

inmediato ao reclamante.  

No caso de que persista a desconformidade contarán cun prazo de dez días para 

presentar recurso ante o Xefatura Territorial da Consellería de Cultura, Educación e 

Ordenación Universitaria da provincia de Ourense.  

Cando unha reclamación ou recurso sexa estimado,  procederase a rectificar a 

cualificación mediante dilixencia da dirección facendo referencia á resolución adoptada. 

 

9.22 Aula matinal.         

 

O CEIP Manuel Sueiro seguirá as directrices marcadas polo DECRETO 374/1996, do 

17 de outubro, polo que se aproba o Regulamento orgánico das escolas de educación infantil e 

dos colexios de educación primaria. (DOG. 21/10/1996) e pola ORDE do 22 de xullo de 1997 pola 

que se regulan determinados aspectos de organización e funcionamento das escolas de educación 

infantil, dos colexios de educación primaria e dos colexios de educación infantil e primaria 

dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. (DOG.02/09/1997).  

O tempo comprendido entre a hora de apertura e a hora de comezo do horario 

lectivo (9.00 horas) será considerado como aula matinal, sen actividade regrada, debendo 

o centro establecer as medidas de vixilancia e atención educativa que necesiten en 

función da súa idade.  

O acceso a este servizo poderá solicitarse para días determinados ou con carácter 

continuado, exercéndose a opción que se desexe ao presentar a solicitude do servizo.  

A solicitude de baixa no servizo da aula matinal comunicarase con antelación de, 

polo menos, unha semana do inicio do mes en que se pretenda facer efectiva a baixa. Así 

mesmo, a opción inicialmente elixida poderá modificarse ao longo do curso, o que se 

comunicará no prazo mencionado anteriormente.  

A atención ao alumnado na aula matinal será realizada pola empresa contratada 

ao respecto para a realización de dito servizo.  
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9.23 Condicións pedagóxicas para elixir os libros de texto.   

 

O CEIP Manuel Sueiro realizará a selección dos seus libros de texto tal e como se 

recolle no artigo 4º do Capítulo III da ORDE do 22 de xullo de 1997 pola que se regulan 

determinados aspectos de organización e funcionamento das escolas de educación infantil, dos 

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

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. (DOG.02/09/1997)., recolle o seguinte:  

  

4. Libros de texto e outros materiais curriculares. 

4.1. Os centros deberán aterse ás normas fixadas no Decreto 89/1993, do 19 de 

abril (DOG do 27 de abril), polo que se regula a autorización de libros de texto e outros 

materiais curriculares para as ensinanzas de réxime xeral, e mais no Decreto 247/1995, do 

14 de setembro (DOG do 15 de setembro), modificado polo Decreto 66/1997, do 21 de 

marzo (DOG do 3 de abril), polo que se desenvolve a Lei 3/1983, de normalización 

lingüística, para a súa aplicación ó ensino en lingua galega, que no artigo 8.2 establece 

que os materiais que se empreguen nas áreas ou materias que se deben impartir na lingua 

propia de Galicia terán que estar normalmente en galego. 

4.2. Os libros de texto que se utilicen nos centros escolares contarán coa preceptiva 

autorización, non podendo ser substituídos antes de transcorrer un mínimo de catro anos, 

agás que, por circunstancias excepcionais ou de carácter pedagóxico ou científico, sexa 

aconsellable. Neste caso deberá obterse a correspondente autorización da delegación 

provincial de Educación, logo de solicitude realizada pola dirección do centro antes do 15 

de maio, se así 

o acordasen previamente o claustro e mailo consello escolar. 

4.3. En educación infantil e no primeiro ciclo de educación primaria, dadas as 

características dos materiais curriculares desta etapa, permítese unha maior flexibilidade 

á hora de substituí-lo material didáctico. 

4.4. Calquera decisión ou iniciativa sobre a implantación de libros de texto e 

materiais curriculares realizarase por proposta do equipo de ciclo, estudiada pola 

comisión de coordinación pedagóxica e aprobada polo claustro e comunicada ó consello 

escolar. 
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4.5. De acordo co disposto no artigo 105, apartado l) do Regulamento orgánico de 

educación infantil e primaria, as asociacións de pais deberán ser informadas dos libros de 

texto e materiais didácticos adoptados polo centro. 

4.6. A relación de libros de texto e material didáctico curricular será publicada no 

taboleiro de anuncios do centro antes do 15 de xuño de cada ano e remitiráselle copia 

dela á inspección educativa antes do 20 de xuño. 

4.7. Queda prohibida a publicidade e venda e/ou distribución nos centros 

educativos de calquera tipo de material didáctico ou complementario, tanto por persoal 

do colexio, como por persoas alleas a el. 

 

O CEIP Manuel Sueiro expoñerá no taboleiro de anuncios e na súa páxina web, 

durante o mes de xuño de cada ano, a relación de libros de texto para o curso seguinte, 

especificando o curso, ciclo, etapa, área, materia, ámbito ou módulo, autor/a, editorial e 

ISBN.  

Da reunión que celebren os órganos competentes de coordinación didáctica para 

a proposta de selección de libros de texto, levantarase o acta correspondente na que, 

ademais de indicar os libros propostos, farase constar a coherencia entre os libros de 

texto elixidos e os aspectos técnico-pedagóxicos recolleitos no proxecto educativo do 

centro, así como cuantos outros asuntos do seu ámbito de competencias estímense 

considerar.  

A inscrición dos libros de texto no Rexistro terá unha vixencia de seis cursos 

escolares completos a partir do seguinte da data en que se realizou dita inscrición.  

En Educación Infantil, ao ser material funxible, elixirán os modelos de traballo os 

mestres/ as que inicien ciclo.  

En caso de Infantil 3 anos, poñeraos o Equipo de Ciclo que permaneza estable.  

Os coordinadores/ as de cada un dos ciclos deberán comunicar por escrito ao 

Secretario/a do centro a relación de libros de texto e de calquera outro material 

necesario para o curso seguinte antes do 30 de xuño do curso actual.  
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9.24 Eximente da área de Educación Física.      

 

En determinados casos, o padecemento de determinadas enfermidades ou 

minusvalías, poderán eximir (de maneira temporal ou permanente) a impartición da área 

de Educación Física.  

Coa xustificación dos nais/nais ou representantes legais, eximirase ocasionalmente 

da súa actividade na clase de Educación Física e para que sexa transitoria ou permanente 

esixirase un Informe Médico.  

Aínda así, o/a especialista da área de Educación Física, xunto coa Xefatura de 

Estudos a Xefatura do Departamento de Orientación determinarán a posibilidade de 

adaptar o currículo desta área ás circunstancias deste alumnado; xa que no devandito 

currículo contémplanse obxectivos e contidos que, non necesariamente levan actividade 

física e son necesarios para o desenvolvemento integral do alumnado. 

Tamén poden contemplarse a adaptación de determinadas actividades físicas ás 

posibilidades de cada alumno/a en función das súas circunstancias particulares. 

Toda documentación relacionada coa exención de Educación Física quedará 

arquivada no Expediente Académico do alumno/a.  

Os alumnos/ as exentos ou que non participen nesa clase, serán atendidos polo 

profesorado que determine a dirección ou a xefatura de estudos.  
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9.25 Exención da Lingua Galega.       

 

O DECRETO 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non 

universitario de Galicia. (DOG. 25/05/2010), no seu artigo 18º e 19º regula o 

procedemento de exención da lingua galega:  

Artigo 18º.-Exención da cualificación das probas de lingua galega. 

1. O alumnado que se incorpore ao sistema educativo de Galicia en 3º ciclo de 

educación primaria, en educación secundaria obrigatoria ou en bacharelato, procedente 

doutras comunidades autónomas ou dun país estranxeiro, poderá obter unha exención 

temporal da cualificación das probas de avaliación da materia de lingua galega durante 

un máximo de dous cursos escolares. 

2. A exención suporá a consignación de exento nos documentos oficiais de 

avaliación do alumnado. 

3. O alumnado terá que asistir ás aulas como medio de integración lingüística e 

coa finalidade de que co seu esforzo persoal, con materiais didácticos específicos e cunha 

axuda continua do seu profesorado poida ter, ao remate do prazo da exención, un 

dominio adecuado da lingua galega e seguir as ensinanzas propias do nivel en que estea 

ou vaia matricularse en igualdade de condicións ca os demais compañeiros/as de clase. 

4. O incumprimento por parte do alumno do establecido no punto anterior 

determinará, logo dos informes pertinentes e oído o interesado e, se é o caso, pais, nais, 

titores/as ou representantes legais do alumno/a, a revogación da exención. 

5. Tanto a revogación como a denegación da exención producirán como efecto a 

obriga para o alumnado de ser cualificado nas avaliacións parciais e finais ao final do 

curso en que se atopa. 

6. Nos respectivos documentos oficiais de avaliación farase constar a exención 

concedida e, se é o caso, a posible revogación e a conseguinte cualificación. 
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Artigo 19º.-Solicitudes de exención. 

 

1. A exención solicitarase para cada ano académico de permanencia na 

Comunidade Autónoma de Galicia e os seus efectos limitaranse ao citado ano, sen que se 

poidan conceder máis de dous cursos escolares consecutivos, conforme o previsto no 

artigo anterior deste decreto. 

2. As solicitudes de exencións dirixiranse aos directores/as dos centros. Os centros 

docentes públicos dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria 

resolverán sobre a súa concesión ou denegación no prazo máximo de dez días hábiles, 

contados a partir da presentación da documentación completa. No caso dos centros 

privados e privados concertados, a resolución correspóndelle á dirección dos centros 

públicos a que estean adscritos. 

3. A resolución da dirección do centro docente público poderá ser impugnada 

mediante recurso de alzada, no prazo dun mes, perante o xefe territorial da Consellería de 

Educación e Ordenación Universitaria. 

 

9.26 Elaboración dos horarios.  

 

Procurarase que todo o profesorado teña a mesma carga lectiva, entre sesión de 

clase e coordinacións. 

A secretaría do centro procurará dispor sempre  da mesma sesión para xestión. 

Os horarios adicados á función directiva terán periodicidade fixa durante os días da 

semana. 

Procurarase que na dirección do centro sempre haxa alguén do equipo directivo. 

A primeira e a última sesión da xornada lectiva, nos cursos de educación infantil, 

sempre debería ser para as titoras. 
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Os horarios serán expostos no taboleiro de anuncios  do centro para coñecemento 

da comunidade educativa. Asemade expoñeranse os horarios de secretaría e os de 

atención a familias. 

Para a elaboración dos horarios do alumnado do CEIP Manuel Sueiro, en 

cumprimento do artigo 47º do Decreto 374/1996, aprobou os criterios pedagóxicos, tanto 

de carácter xeral, como específico para as etapas de educación infantil e primaria,  os 

cales permitirán a este equipo directivo elaborar os horarios do alumnado en 

colaboración coa comisión de coordinación pedagóxica, unha vez oído o claustro o día 

03/09/2017.  

 

9.26.1 Criterios pedagóxicos de carácter xeral.  

 

1º Cumprir a normativa vixente á hora de asignar horarios ao profesorado, ao 

equipo directivo, coordinacións, dinamizacións. 

2º Ter en conta as habilitacións de cada docente. 

3º  Que os titores/as impartan as áreas básicas e, na medida do posible, que estas 

se concentren nas primeiras horas.  

4º Facer coincidir as horas de apoio coas áreas instrumentais.  

5º Tentar que entre o menor número de profesorado nunha titoría.  

6º Especialidades:  

6º.1 Na medida do posible non facer coincidir o horario das especialidades 

en días seguidos nin na mesma franxa horaria.  

6º.2 Que as horas de especialidades non coincidan sempre nas últimas 

horas, garantir, que polo menos unha, sexa antes do recreo. 
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6º.3 Respectar as horas de coordinación do titor/especialistas/P.T. e mesmo 

as de coordinacións entre ciclos, niveis e etapas, en horario de tarde. 

6º.4 Manter as horas de coordinación dos especialistas de inglés coa auxiliar 

de conversación. 

6º.5 Planificar un horario de aula de informática, música e biblioteca. 

7º Favorecer a coordinación do equipo Directivo.  

8º No caso de non cubrir 25 horas semanais de garda, ou cando no haxa docentes 

de garda,  utilizaranse as horas de gardas de biblioteca, coordinación, dinamización e 

cargos directivos, seguindo esta orde. 

9º Durante o período de adaptación en 3 anos,  os profesores especialistas apoiarán 

no seu horario o Plan de Adaptación en E. Infantil.  

10º A xornada escolar estará formada por 6 períodos lectivos en Educación Infantil 

e Educación primaria, sendo estes 6 tramos de 50 minutos cada un. O 4º tramo divídese 

en 30 minutos de recreo e 20 minutos de hora de leer.  

11º O horario do recreo establecerase nun só tempo, de 11.30 a 12.00 (despois da 

terceira sesión lectiva).  

12º Tentarase, na medida do posible, que as sesións de Matemáticas e Lingua sexan 

nas primeiras horas da mañá. 

13º Distribuirase o horario do Equipo Directivo de maneira equilibrada ao longo da 

semana, de maneira que coincidan os seus dous membros polo menos en dúas sesións, 

sempre que sexa posible. 

14º Unha vez terminada a xornada escolar o centro permanecerá aberto polas 

tardes en horario de luns a venres de 16.00 a 18.00 horas.  

15º Antes do comezo da xornada escolar poderá abrirse o centro para o 

funcionamento da aula Matinal. 
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16º Cada docente titor/a deberá impartirá polo menos 1 hora diaria co seu grupo de 

referencia.  

17º Non se incluirá máis dunha sesión diaria da mesma área curricular ao mesmo 

grupo de alumnos/as (salvo que sexan seguidas e formando parte da mesma unidade).  

18º En caso de desdobramentos  ocasionais  de grupos de alumnos/as  para a 

impartición dunha área concreta, e ante a limitación de espazos con que contamos, 

terase en conta a non coincidencia de máis dun desdobramento na mesma hora, ao 

obxecto de dispoñer de espazos suficientes, para isto utilizarase a biblioteca e ou a aula 

de música. 

19º No caso de docentes especialistas titores procurarase que, ademais da área da 

súa especialidade, imparta prioritariamente as áreas de Lingua e Matemáticas. 

20º Que cada titor/a de Educación Infantil e 1º e 2º de Educación Primaria  atenda 

ao seu grupo durante a primeira sesión da mañá. 

21º Priorizaremos que sexa un só mestre/ao que cubra unha área doutra titoría; 

para evitar que a materia se vexa impartida por varios mestres. 

22º Dentro do horario semanal dedicarase todos os días polo menos 20 minutos 

para o Fomento da lectura e desenvolvemento da Comprensión Lectora, esta sesión 

realizarase despois do recreo.  

23º A materia de Valores Sociais e Cívicos (VSC) a impártaa preferentemente cada 

titor/á ao seu grupo de alumnos/as.  

24º O horario de P.T e A.L. será flexible segundo as necesidades.  
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9.26.2. Criterios pedagóxicos para a elaboración de horarios na etapa de 

infantil:   

1º En Educación Infantil o tratamento horario farase tendo en conta a globalización 

dos contidos e os seus ritmos de actividade e recunchos educativos.  

2º A lingua estranxeira, música e educación física impartidas polos docentes 

especialistas de inglés, música e educación física serán nunha sesión de 50 minutos cada 

unha. 

3º Procurarase estender o plan de estimulación da linguaxe (P.E.L.O.) dentro da 

aula, polo menos nunha sesión semanal, sempre que a organización do centro e a 

dispoñibilidade do profesorado o permita.   

4º O recreo desenvolverase de 11:30 a 12:00 horas, na zona habilitada para os 

nenos e nenas de educación infantil.   

5º As ensinanzas non impartidas polas docentes titores neste ciclo, ven sexan 

especialidades ou apoios, estableceranse por consenso entre o equipo educativo e a 

Dirección, nunha franxa horaria que permita a continuidade das rutinas propias do ciclo e 

en ningún caso na primeira sesión da mañá nin na hora da merenda de media mañá.  

6º Dentro do horario semanal dedicarase todos os días  20 minutos para o Fomento 

da lectura, sendo realizada despois do recreo.  
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9.26.3. Criterios pedagóxicos para a elaboración de horarios na etapa de 

educación primaria:   

1º As sesións do horario lectivo será de 50 minutos, comprendendo a xornada 

escolar de 6 sesións.  

2º Procurarase que nun grupo incidan o menor número de mestres/as posible.  

3º No caso de mestres especialista titores procurarase que, ademais da área da súa 

especialidade, imparta prioritariamente as áreas de Lingua e Matemáticas. 

4º Que cada titor, na medida do posible, atenda ao seu grupo durante a primeira 

hora da mañá, sobre todo en 1º e 2º de educación primaria.  

5º Na organización do horario para o alumnado garantirase a dedicación do horario 

lectivo mínimo obrigatorio que establece a lexislación vixente para cada unha das áreas 

de aprendizaxe do currículo.  
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6º Priorizaremos que sexa un só mestre/ao que cubra unha área doutra titoría; para 

evitar que a materia se vexa impartida por varios profesores.  

7º Priorizaremos e situaremos, sempre que sexa posible, as áreas instrumentais nas 

primeiras horas, antes do recreo deixando para os períodos de fin de xornada as áreas 

das especialidades 

8º Nas horas de libre configuración do centro establecidas en 4º e 6º de educación 

primaria incrementarase a carga horaria das áreas instrumentais.  

9º Dentro do horario semanal dedicarase todos os días  20 minutos para o Fomento 

da lectura, sendo realizada despois do recreo.  

10º Posibilitar dentro dos cursos, 1º e 2º, 3º e 4º, 5º e 6º tempos comúns para cada 

dous niveis, que permitan a organización de distintos tipos de agrupamentos sobre todo 

nas  primeiras sesións da mañá, que sexan produtivos para os desdobres e apoios de P.T.   

11º O tempo de atención ás tarefas de apoio de cada profesor dedicaranse 

preferentemente ao nivel ao que pertence. Se non fose posible atender as necesidades 

de apoio dun nivel co profesorado pertencente a el utilizaranse os recursos persoais e 

equilibraríanse os esforzos con profesorado doutro/s niveis para facer apoios ou 

desdobres.    

12º Adecuar os horarios dos grupos (distribución das áreas instrumentais) ás 

necesidades educativas do alumnado en aras a rendibilizar os recursos humanos 

adxudicados como o profesorado con tarefas de apoio ou especialista en P.T. e A.L. 

13º Procurase que os docentes de P.T. que incidan nun grupo sexan o menor 

número de mestres/as posibles.  

Estes criterios serán revisables anualmente polo Claustro, tras a Memoria de 

Autoavaliación, co obxectivo de favorecer  o éxito escolar do alumnado e conforme ás 

liñas de actuación pedagóxica que o CEIP Manuel Sueiro establecese no seu Proxecto 

Educativo e na Programación Xeral Anual.   



NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO  2018-2021 

CEIP MANUEL SUEIRO 

 

Páxina 218 de 234 
  

 

9.27 Alumnado accidentado.  

- Cando se produza un accidente o profesorado responsable deberá trasladar ó 

alumnado ata a conserxería se é posible. En caso contrario trataríase de mantelo 

inmobilizado ate a chegada dun sanitario. 

- De non ser posible, pola gravidade do accidente, avisarase á dirección para chamar 

inmediatamente ao 061 e seguir as súas indicacións. Avisarase, asemade, á familia do 

alumnado accidentado. 

- En conserxería, o persoal de garda, conserxe ou  dirección do centro atenderá ao 

ferido determinando a súa gravidade. 

- A persoa que atenda ó alumno deberá utilizar luvas hixiénicas apropiadas. 

- Procederase, se é o caso, a lavar as feridas con auga e, de seren leves, poderanse 

aplicar vendaxes sinxelos, ou aplicar bolsas de xeo ou Arnidol se é un pequeno golpe sen 

ferida aberta. 

- Cando a ferida ou golpe  sexa pouco grave procederase a chamar á familia do 

accidentado para que o recolla no centro e o leve a revisión médica se o considera 

oportuno. De non contactar coa familia, será a dirección do centro quen chame ao  061. 

- Cando a ferida ou golpe sexa grave chamarase inmediatamente ao 061 e á familia. 

- Cando se trate de alumnado con problemas relacionados con algún tipo de 

enfermidade que padeza ou alerxia, chamarase inmediatamente ao 061 a á familia 

correspondente. 

- No centro non se farán intervencións que poidan implicar algún tipo de risco. Só se 

disporá de vendas, gasas de limpeza, cristalmina,  arnidol e suero fisiolóxico para atender 

as pequenas feridas  ou golpes. 

- No centro non se gardarán nin se subsministrarán medicamentos, agás en casos 

excepcionais e sempre coa solicitude médica. 

- Os accidentes graves e menos graves figurarán no rexistro de incidencias do 

centro co informe correspondente. A incidencia será redactada polo profesorado 

,coidadores e/ou alumnado implicado, se fose posible, e rexistrada pola dirección. 
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9.28 Absentismo escolar.  

Absentismo: 

Considérase absentismo a ausencia ao centro escolar, sen causa debidamente 

xustificada, durante un período mínimo do dez por cento (10%) do horario lectivo. 

Faltas de puntualidade: 

- A hora de chegada ao centro, por parte do alumnado que chegue impuntual, 

quedará reflectida no libro de rexistro de conserxería. 

- No rexistro de faltas levado polo profesorado titor, reflectiráse, tamén as faltas de 

puntualidade. 

Faltas de asistencia: 

- O profesorado levará un rexistro de faltas do alumnado que anotará no XADE e se 

reflectirá  no boletín de notas. 

- No rexistro de faltas indicarase cales están xustificadas e cales non. 

- As familias deberán xustificar as faltas de asistencia. 

- A xustificación de faltas de asistencia será acompañada de: xustificante médico, 

documento acreditativo no caso de deberes inexcusables, calquera outro documento que 

acredite a circunstancia que xustifique a ausencia. 

- O profesorado titor deberá comunicar mensualmente ás nais, pais, persoas titoras 

legais todas as faltas de asistencia a clase dentro dos primeiros cinco días naturais do mes 

seguinte e diferenciando as xustificadas das non xustificadas. 

- O centro non admitirá máis de dous días ao mes  xustificados polas nais, pais ou 

titores legais sen ningún tipo de documento acreditativo. 

- Cando as faltas de asistencia a clase do alumnado presenten dificultades para a 

súa xustificación ou cando se incremente de xeito significativo o número de faltas sen 

xustificar, o profesorado titor convocará á nai, ó pai ás persoas titoras legais, a unha 

reunión seguindo todo o procedemento especificado nas Instrucións do 31 de xaneiro de 



NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO  2018-2021 

CEIP MANUEL SUEIRO 

 

Páxina 220 de 234 
  

2014 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa 

polas que se traslada o protocolo educativo para a Prevención e o Control do Absentismo 

Escolar en Galicia. 

 

9.29 Acoso escolar.  

 

Prevención e procedementos das situacións de acoso escolar: 

     Considérase acoso escolar calquera forma de vejación ou malos tratos 

continuados no tempo, dun alumno por outro ou outros, xa sexa de carácter verbal, físico 

ou psicolóxico, incluido o illamento ou valerio social. Terán a mesma consideración as 

conductas realizadas a través de medios electrónicos, telemáticos ou tecnolóxicos. 

As medidas para a prevención detección e tratamento das situación de acoso 

escolar rexiránse polos artigos 28, 29,30 da Lei 4/2001, 30 de xuño, de convivencia e 

participación da comunidade educativa na Comunidade Autónoma de Galicia. 

- Non se permitirá ningún tipo de situación considerada como acoso escolar. 

- Calquera situación de acoso escolar será considerada como falta moi grave 

(conduta gravemente prexudicial para a convivencia) e, polo tanto abrirase un expediente 

disciplinario. 

- A persoa titular da dirección do centro poderá decidir a incoación do 

procedemento por:  propia iniciativa, a petición do profesorado ou da xefatura de 

estudos, ou previa denuncia doutros membros da comunidade educativa e seguir o seu 

procedemento. 

- O alumnado vítima de situación de acoso, recibirá protección integral por parte de 

toda a comunidade educativa, sen prexuízo de que afecte ao seu dereito á educación. 

- Designarase, de entre o persoal do centro, a unha persoa responsable da atención 

da vítima, procurando que a designación recaia sobre unha persoa coa que aquela garde 

unha relación de confianza. 
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- Unha vez comprobado quen son os causantes dunha situación de acoso, estes 

permanecerán baixo control rigoroso e alonxados da vítima, namentres se tramita o 

expediente disciplinario. 

- As situación de acoso escolar que se detecten serán comunicadas á inspección 

educativa, xunto coas medidas que se adopten para pór fin ás mesmas. 
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10. PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DO CENTRO.  

 

10.1 Plan de Autoprotección do CEIP Manuel Sueiro 
 

Ante una situación de emerxencia que requira a evacuación do centro, procederase 

do seguinte xeito: 

- A dirección fará soar o timbre de xeito prolongado, o que será interpretado polo 

profesorado como orde de evacuación. A conserxe abrirá totalmente as dúas portas de 

acceso ao edificio. 

- O alumnado situado na planta baixa sairá pola porta oeste áta fóra do recinto do 

colexio. O alumnado da planta superior sairá en dúas filas, cada unha formada polo 

alumnado situado respectivamente, nas aulas norte e sur, seguindo, en todo caso, a orde 

correlativa de cursos, e saíndo pola porta leste áta o exterior do recinto escolar. 

Marco lexislativo.  

 

O CEIP Manuel Sueiro a día de hoxe non conta cun Plan de Autoprotección, sendo 

un dos obxectivos prioritarios deste equipo directivo o de elaboralo xa que a seguridade 

da comunidade educativa e fundamental e baseado no DECRETO 171/2010, do 1 de 

outubro, sobre plans de autoprotección na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG 

21/11/2010) 

 

Aplicación do plan de autoprotección.  

 

 A responsabilidade e as obrigacións en materia de autoprotección do centro recaen 

sobre a persoa que ostenta a dirección do mesmo. O centro realizará unha revisión 

periódica do Plan de Autoprotección, tras o obrigatorio exercicio de simulacro, para 

adaptalo aos cambios que poidan producirse, especialmente cando haxa algunha reforma 
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ou modificación das condicións do edificio (ou edificios) e dos medios de protección 

dispoñibles e para incorporar as melloras que resulten da experiencia acumulada.  

 O centro enviará unha copia do Plan de Autoprotección ao Servizo competente en 

materia de Protección Civil e Emerxencias do Concello de Ourense, así como as 

modificacións que cada ano prodúzanse no mesmo.  

 A dirección do centro, seguindo a normativa vixente, estableceu o procedemento 

para informar sobre o Plan de Autoprotección para que este sexa coñecido por toda a 

Comunidade Educativa. Así pois o profesorado do centro será informado do devandito 

Plan polo coordinador/a de o mesmo nun Claustro, así como as accións específicas que 

teñan que realizar algúns especialistas ou os/ as encargados/ as de vixiar os servizos. O 

alumnado coñecerá a finalidade do simulacro, así como o que teñen que facer. Por outra 

banda as familias, a través dos seus representantes no Consello Escolar serán informadas 

do Plan de Autoprotección. Por último devandito Plan será publicado na páxina Web do 

centro para que toda a Comunidade Educativa poida consultalo cando queira.  

 

Coordinador/a do plan de autoprotección  

 

A persoa titular da dirección designará a un profesor ou profesora, 

preferentemente con destino definitivo, como coordinador/a do Plan de Autoprotección.  

En caso de non ser posible esta designación, o cargo recaerá sobre un membro do 

equipo directivo. Esta coordinación farase para un curso escolar, sen prexuízo de que o 

termo do devandito período prorróguese para cursos sucesivos. Así mesmo designarase 

unha persoa suplente.  
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11. PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS.  

 

11.1. Prevención de riscos laborais.   
   

As competencias e funcións relativas á prevención de riscos laborais deben 

incluírse nos NOF xa que o profesorado ten a obrigación de velar pola súa propia 

seguridade e a saúde no traballo e pola daquelas persoas ás que poida afectar a súa 

actividade profesional, por mor dos seus actos e comisións no exercicio do seu traballo, 

de conformidade coa súa formación.  

Debe usar adecuadamente as máquinas, aparellos e ferramentas cos que 

desenvolva a súa actividade.  

Non debe poñer fóra de funcionamento e utilizar correctamente os dispositivos de 

seguridade existentes tales como as cámaras de vixilancia, detectores de fume e 

extintores.  

Calquera traballador do centro escolar debe informar de calquera situación que, 

ao seu xuízo, entrañe por motivos razoables, un risco para a seguridade e a saúde de 

calquera membro da Comunidade Educativa.  

O incumprimento por parte de calquera traballador do centro escolar das 

obrigacións en materia de prevención de riscos terá a consideración de incumprimento 

laboral aplicándoselle a normativa correspondente sobre réxime disciplinario dos 

funcionarios públicos.  

O mobiliario utilizado no centro escolar estará debidamente homologado, os 

andeis deberán manterse en boas condicións e o material ben apilado evitándose deixar 

no medio dos corredores cadeiras, mesas, carretilla, mochilas, bolsas, libros…etc., así 

como caixóns abertos.  

O chan dos corredores, aulas e patio de recreo deben estar limpos e libres de 

obstáculos.  
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Cando se aprecien irregularidades no chan ou estea esvaradío, hase de avisar 

inmediatamente ao equipo directivo quen o poñerá en coñecemento do responsable de 

mantemento do Concello.  

Renovar periodicamente o aire da aula abrindo as xanelas ou a porta xa que isto 

axuda a manter un ambiente máis limpo e contribúe a incrementar o confort e benestar 

durante o desenvolvemento da actividade docente.  

Será aconsellable manter unha hixiene postural tanto se se está de pé como 

sentado, sendo aconsellable cambiar de posición con frecuencia para evitar a fatiga, así 

como da voz tentando non forzala e respirar correctamente evitando os factores de risco 

para as cordas vocais.  

Se ocorresen accidentes ou calquera suceso que fixese necesaria a presenza 

médica avisarase aos servizos de emerxencia para que sexan debidamente atendidas polo 

112. 

No caso de accidente laboral dentro do recinto escolar o persoal laboral deberá 

dirixirse á Mutua Gallega e o persoal docente a entidade médica aseguradora de cada un 

deles.  
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12. MEDIOS E FORMAS DE DIFUSIÓN.   

  

12.1. Revisión e Modificacións.   
 

O presente NOF a é de obrigado cumprimento por parte de todos os membros da 

comunidade escolar deste centro. Realizaranse as revisións periódicas que se consideren 

oportunas para adaptalo as novas circunstancias ou a modificacións lexislativas. Estará 

sempre supeditado á lexislación vixente e terá unha vixencia plurianual, sendo susceptible 

de perfeccionamento ou mellora que o constitúan ou concorran algunhas das seguintes 

causas:  

 Cambio de normativa legal na que se fundamenta.  

 Impartición no centro de novos ensinos.  

 A petición dos membros do Consello Escolar, apreciada dita petición polo Equipo 

Directivo do CEIP Manuel Sueiro.   

    

12.2. Publicación e divulgación.   
 

O CEIP Manuel Sueiro publicará e divulgará este documento por diferentes medios 

á comunidade educativa, facilitando o seu coñecemento por parte de todos/as, debendo 

ser coñecido por todos os membros da Comunidade Educativa.  

O Equipo Directivo será o encargado de difundilo polas seguintes canles:  

 Entrega de copias do mesmo aos Equipos de ciclo, nivel, ANPA Limiar, e 

representante do Concello de Ourense.  

 Depósito de copias na Dirección, Xefatura de Estudos e Secretaría a disposición 

de calquera interesado/a que forme parte da comunidade educativa ou algún outro, 

segundo o criterio da Dirección do centro.  

 Publicación na páxina web do centro.  
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 Comentario dalgunha das súas disposicións en reunións de pais/nais, titorías, 

etc.   

12.3. Aprobación.         
 

O presente documento no que se recollen As Normas de Organización e 

Funcionamento do Centro CEIP Manuel Sueiro para os cursos académicos 2018/2021, foi 

presentado ao Claustro de mestres e no mesmo día ao Consello Escolar do CEIP Manuel 

Sueiro de Ourense na reunión que se celebrou o día 29 de xuño do 2018, do que como 

Secretario dou fe. 

 

 Visto e Prace      O Secretario 

 O director: 

 

 

Asdo.: José Manuel Rego García   Asdo.: Norberto Blanco Dorrío 
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13. Anexos: 
 
13.1. Anexo I – Permisos de saídas complementarias. 

 

ANEXO  I 

                           Permiso para saídas complementarias e extraescolares 

 

D/na__________________________________________________________ 

con NIF ________________________ e domiciliado/a  en   ___________________ 

_______________ pai/nai/ tior/a legal de 

___________________________________________________________ alumno/a do 

Ceip Manuel Sueiro de Ourense, dou a miña AUTORIZACIÓN para que participe en 

calquera das saídas complementarias e extraescolares que se programen dende o centro 

educativo durante a súa escolarización e non manifeste , por escrito, o contrario. Asumo 

as responsabilidades derivadas de calquera acto ou conducta improcedente pola súa 

parte. 

Ourense, _________ de______________________________ de 20_________. 

 

                                                                                       Sinatura 

  



NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO  2018-2021 

CEIP MANUEL SUEIRO 

 

Páxina 229 de 234 
  

13.2. Anexo II – Permiso de utilización de imaxe do alumnado. 
 

Permiso de utilización de imaxe de menores. 

 

 

D/na _____________________________________________________________con 

NIF ___________________________ e domiciliado/a en 

_______________________________ pai/ nai/ titor/a legal de 

__________________________________________________________ Alumno /a do 

Ceip Manuel Sueiro de Ourense, dou a miña AUTORIZACIÓN para que, durante a súa 

escolarización, e non manifestando por escrito o contrario, os equipos de traballo do 

centro publiquen a súa imaxe nos recursos educativos do colexio: espazos web do centro, 

exposicións, revista escolar ou publicacións de carácter educativo, sen xerar ningún tipo 

de lucro e respectando, en calquera dos casos, a Ley de Protección Jurídica del Menor 

(Ley Orgánica 1/1996). 

 

Ourense, a ____________ de _____________________________ de 20_______. 

 

 

                                                                         Sinatura 

 

 

 

 

 

 

 

 



NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO  2018-2021 

CEIP MANUEL SUEIRO 

 

Páxina 230 de 234 
  

 
13.3. Anexo V – Solicitude de instalacións do centro. 
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13.4. Anexo VI – Parte de incidencias. 
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13.5. Anexo VII – Autorización para a recollida de alumnado por parte de 
terceiras persoas. 

 

     ANEXO VII 

 

D. Dna. __________________________________________ , con DNI 
__________________  

con domicilio en ____________________________________ e nº de 
tf.________________ 

como pai, nai, titor/a legal do alumno /a 
_________________________________________ 

de ______ nivel de infantil/primaria,  AUTORIZO    ás seguintes   persoas a recolleren ao   

devandito alumno sempre e cando se identifiquen a través do seu DNI: 

 

1.- _________________________________ DNI ___________________ TF 
_____________ 

2.- _________________________________ 
DNI____________________TF_____________ 

3.- _________________________________ 
DNI____________________TF_____________ 

4.- _________________________________ DNI ___________________ 
TF_____________ 

5.- _________________________________ 
DNI____________________TF_____________ 

 

Ourense, a _______ de _____________________ de 20_____ 

 

                                                                                                  Asdo.  
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13.6. Anexo VIII – Solicitude para permitir saír só do centro a alumnado 
de 4º,5º e 6º . 

 

ANEXO  VIII 

Solicitude para permitir saír só do centro ao alumnado 

D/na ________________________________________________________ 

nai/pai/titor/a legal de __________________________________________ 

alumna/o de _______ nivel de educación primaria do CEIP Manuel Sueiro de  

Ourense, SOLICITO á dirección do centro, que o/a permita saír só/soa do centro 

durante a súa escolarización, mentres non manifeste, por escrito, o contrario  

debido a que, por circuntancias particulares, non me é posible recollelo/a á  

saída de clase.  

 

Ourense, a ________ de _____________________________ de 20________. 

 

                                                          Sinatura 

 

 

 

 

 


