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As normas de organización e funcionamento do centro incluirán as normas de 
convivencia que garanten o cumprimento do plan de convivencia. Recollerán, 
ademais, a organización dos espazos e dos tempos, así como a distribución 
dos recursos, para favorecer unha convivencia positiva no centro educativo. 
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1. ORGANIZACIÓN XERAL DO CENTRO 
 
Órganos unipersoais:  
 

- Directora 
- Xefa de estudos 
- Secretaria 

 
Órganos colexiados:  
 

- Consello escolar 
- Comisión de convivencia 
- Comisión de asuntos económicos 
- Comisión de biblioteca 
- Claustro  

 
Órganos de coordinación docente 
 

- Comisión de coordinación pedagóxica 
- Departamento de orientación 
- Equipo de actividades complementarias e extraescolares 
- Equipo de dinamización lingüística 
- Equipo de dinamización da biblioteca 
- Equipo de dinamización das tecnoloxías da información e comunicación. 
- Equipo de promoción de estilos de hábitos saudables 
- Títores 
- Equipos en Educación primaria. 
- Equipos de ciclo en Educación infantil. 

 
Persoal non docente: 
 

- Conserxe 
- Limpeza 
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2. NORMAS DE FUNCIONAMENTO INTERNO DOS ÓRGANOS COLEXIADOS 
E AS COMISIÓNS QUE NELES CONSTITÚAN. 

 
2.1 Órganos de goberno. 

 
2.1.1 Equipo directivo. 

 
O equipo directivo: Con carácter ordinario antes do 31 de outubro de 

cada novo curso enviará unha circular informativa ás familias onde se fará a 
presentación oficial do curso e do profesorado. 

A principio de curso fixarase un horario de oficina e de visitas ó director, 
xefe de estudos e secretario/a, que tamén será comunicado nesta primeira 
circular xeral ás familias. 

O equipo directivo disporá das horas semanais establecidas na PXA para a 
súa propia coordinación. 

Xefatura de Estudos: Corresponderá á xefatura de estudos prestar calquera 
axuda que poda requerir o alumnado e mantelo informado de aqueles temas 
que lles poidan interesar. Do mesmo xeito tratará de solucionar todos os 
problemas que poidan xurdir en cuestións de disciplina. 

A xefatura de estudos será informada, por parte dos profesores/as titoras 
das anomalías de puntualidade, faltas de asistencia e de comportamento do 
alumnado. Así mesmo, informará ós pais e nais das faltas non xustificadas dos 
seus fillos/as e das faltas de orde que poidan ter. 

Corresponde tamén á xefatura de estudos levar o control da asistencia e 
puntualidade do profesorado, sempre baixo a supervisión do director/a. O 
profesorado que teña previsto faltar, debará cubrir un impreso de solicitude de 
permiso alegando o motivo da súa falta. Dita falta, a ser posible, deberá ser 
xustificada documentalmente. 

O director poderá aceptar as xustificacións do profesorado ata un máximo 
de 24 horas por indisposicións, imprevistos, enfermidades leves (max. 3 días)..... 
Unha vez superadas as 24 horas, todas as faltas deberán ser xustificadas 
documentalmente. Todos os meses enviarase un parte mensual coas faltas á 
Delegación Provincial e outra copia será exposta na sala de profesores. 

Secretario/a: Corresponde ó secretario/a do centro velar polo mantenemento 
do material do centro, realiza-lo inventario do centro (con colaboración do 
resto do profesorado), informar a toda a comunidade educativa de todo tipo 
de información sobre normativas e asuntos de interese que reciba o centro, 
ademáis de tódalas funcións relacionadas coa parte económica e burocrática do 
centro. 

 
2.1.2 Consello escolar. 

 
O consello escolar do centro está formado por:  

- Director/a do centro (presidente/a do consello escolar),  
- Xefe/a de estudos,  
- Secretario/a (con voz pero sen voto),  
- Un representante do concello,  
- Cinco mestres/as,  
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- Un/unha representante do persoal de administración e servizos,  
- Un/unha representante da ANPA  
- Catro representantes dos pais/nais do alumnado. 

  
O consello escolar reunirase, como norma xeral, unha vez por trimestre 

e sempre que o convoque o seu presidente ou o solicite polo menos 1/3 dos 
seus compoñentes. En todo caso serán perceptivas tres reunións de carácter 
ordinario por curso. O funcionamento e as competencias xerais deste órgano 
de goberno rexerase pola normativa vixente en cada momento.  

O consello escolar renovarase parcialmente cada dous anos seguindo o 
procedemento legalmente establecido.  

As convocatorias das reunións dos diferentes consellos escolares serán 
feitas polo presidente, e estarán acompañadas pola orde do día e pola 
documentación da que se dispoña sobre os asuntos a tratar.  

As achegas á orde do día nas sesións de carácter ordinario que queira 
facer algún membro pertencente ó consello deberán ser presentadas ante a 
dirección do centro coa suficiente antelación (15 días antes da celebración da 
reunión). Será competencia do director/a, como presidente deste órgano, 
valorar a pertinencia ou non da súa inclusión na correspondente orde do día.   

De ditas reunións encargarase o secretario de levantar unha acta dos 
temas e acordos tomados. No caso de que algún membro do consello escolar 
desexe achegar algún escrito á acta deberao entregar previamente á reunión 
para que este poida ser entregado ós diferentes membros do consello.   

Para que unha reunión do consello escolar se poida realizar será preciso 
que exista quórum, formado este en primeira convocatoria polo presidente, 
secretario e polo menos pola metade dos seus membros. De non existir 
quórum na primeira convocatoria convocarase ó consello en segunda 
convocatoria sendo suficiente para a súa celebración a asistencia da terceira 
parte dos seus membros e en todo caso un número non inferior a tres. En 
Consellos Escolares Extraordinarios e que requiran da súa celebración 
urxente as dúas convocatorias realizaranse para o mesmo día, cunha 
diferenza de 30 minutos entre a primeira e a segunda convocatoria. 
 

Dentro do consello escolar encádrase a comisión económica: 
- Comisión Económica.- Constituída polo director/a, secretario/a, un pai/nai e un 

mestre/a, estando as súas funcións recollidas no regulamento orgánico dos 
centros de infantil e primaria. (Decreto 374/1996 e Orde de 22 de xullo de 
1997-ROC-)  

 
Procedemento de elección dos membros do Consello Escolar: 

a) Profesorado: mediante eleccións que se levarán a cabo dentro do claustro 
cada dous anos (renovación parcial, xa que a elección é por catro anos). 

b) Pais: mediante eleccións cada dous anos entre os pais que figuren no censo 
(renovación parcial, xa que o período de elección é por catro anos). 
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c) Representante da ANPA: elixido pola ANPA maioritaria do centro . 
d) Representante do Concello: elixido pola Corporación Municipal. 
e) Representante do persoal de administración e servizos: elixido entre os 

membros do persoal de administración e servizos do centro educativo. 
 

Son competencias do Consello Escolar (LOE-LOMCE texto consolidado 
29 de xullo de 2015):  

- Avaliar os proxectos e normas aos que se refire o Capítulo II do Título V da 
LOMCE 

- Avaliar a programación xeral anual do centro, sen prexuízo das competencias 
do Claustro do profesorado, en relación coa planificación e organización 
docente.  

- Coñecer as candidaturas á dirección e os proxectos de dirección presentados 
polos candidatos.  

- Participar na selección do director/-a do centro nos termos que a LOMCE 
establece: Ser informado do nomeamento e cese dos demais membros do 
equipo directivo. No seu caso, previo acordo dos seus membros, adoptado por 
maioría de dous terzos, propoñer a revogación do nomeamento do/-a director/-
a.  

- Informar sobre a admisión de alumnos/-as, segundo o establecido na LOMCE 
e as disposicións que a desenvolvan. 

- Coñecer a resolución de conflitos disciplinarios e velar porque se ateñan á 
normativa vixente. Cando as medidas disciplinarias adoptadas polo director/-
a correspondan a condutas do alumnado que prexudiquen gravemente a 
convivencia do centro, o Consello Escolar, a instancia de pais, nais ou titores 
legais, poderá revisar a decisión adoptada e propoñer, de ser o caso, as 
medidas oportunas.  

- Propoñer medidas e iniciativas que favorezan a convivencia no centro, a 
igualdade entre homes e mulleres, a igualdade de trato e a non discriminación 
polas causas a que se refire o art. 84.3 da LOMCE, a resolución pacífica de 
conflitos, e a prevención da violencia de xénero.  

- Promover a conservación e renovación das instalacións e do equipo escolar e 
informar da obtención de recursos complementarios, de acordo co establecido 
no art. 122.3  

- Informar as directrices para a colaboración, con fins educativos e culturais, 
coas Administracións locais, con outros centros, entidades e organismos.  

- Analizar e valorar o funcionamento xeral do centro, a evolución do rendemento 
escolar e os resultados das avaliacións internas e externas nas que participe 
o centro.  

- Elaborar propostas e informes, a iniciativa propia ou a petición da 
Administración competente, sobre o funcionamento do centro e a mellora da 
calidade da xestión, así como aqueloutros aspectos relacionados coa calidade 
da mesma. 

- Calquera outras que lle sexan atribuídas pola Administración educativa. 
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2.2 Órganos de coordinación docente.   

Os órganos de coordinación docente do centro son:  
- Comisión de coordinación pedagóxica.  
- Equipos docentes de 1º e 2º, de 3º e 4º, de 5º e 6º e Educación Infantil  
- Departamento de orientación.   
- Equipo de normalización e dinamización lingüística.   
- Equipo de actividades complementarias e extraescolares.  

A composición de cada un destes órganos está regulada polo Decreto 
374/1996 polo que se establece o regulamento das escolas de educación 
infantil e primaria.  

Co obxectivo de coordinar actuacións estes órganos reuniranse 
mensualmente como norma xeral, e realizarán unha sesión a principio de curso 
e outra ó final de curso. Ademais poderán realizar todas as reunións de 
coordinación que os seus membros consideren oportunas para acadar o bo 
funcionamento do equipo.  

 
2.2.2 Comisión de coordinación pedagóxica.   

Estará integrada polo director/a que actuará como presidente/a, o xefe/a 
de estudos, os coordinadores de ciclo e coordinadores titores, o orientador/a do 
centro, os mestres/as de apoio (PT e AL) e polo o coordinador/a do equipo de 
normalización e dinamización lingüística. Actuará como secretario/a un membro 
da comisión designado polo director. 

Esta comisión terá as competencias atribuídas no Decreto 374/1996 polo 
que se establece o regulamento das escolas de educación infantil e primaria.  

Competencias da CCP: 
- En relación co Proxecto Curricular 
 • a) Elevar propostas ao claustro co fin de establecer os criterios para a 
elaboración dos PC. 
 • b) Asegurar a coherencia entre o proxecto educativo do colexio, os proxectos 
curriculares de etapa e a programación xeral anual.  
• c) Establecer as directrices xerais para a elaboración dos documentos 
incluídos no proxecto educativo: 
• programacións didácticas.  
• concreción curricular de centro 
• plan de acción titorial. 
• adaptacións curriculares. 
• d) Propoñer ó claustro de profesores os proxectos curriculares para a súa 
aprobación.  
• e) Velar polo cumprimento e posterior avaliación dos proxectos curriculares 
de etapa. En relación coa formación. Canalizar as necesidades de formación 
continuada do profesorado cara ó CEFORE.   
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2.2.3 Claustro 

O claustro é o órgano propio de participación do profesorado no goberno 
do centro tendo a responsabilidade de planificar, coordinar, decidir e, se é o 
caso, informar sobre todos os aspectos docentes do centro.  

Estará composto pola totalidade do profesorado do centro (profesorado 
que teña este colexio como centro base) e será presidido polo director/a do 
centro.   

Nas diferentes reunións realizadas o secretario/a levantará acta do 
tratado nas sesións e dará fe dos acordos tomados co visto e prace do director.  

As reunións deste órgano serán convocadas polo director/a como 
presidente e notificadas a cada un dos seus membros cunha antelación mínima 
dunha semana, ou de 48 horas se os asuntos a tratar así o aconsellan, agás 
nos casos de urxencia, nos que non haberá suxeición a prazo previo. Na 
convocatoria figurará a correspondente orde do día, que será fixada polo 
director/a, cos diferentes asuntos a tratar, tendo en conta as peticións dos 
demais membros formuladas coa suficiente antelación.  

O apartado de Rogos e Preguntas,incluído ao final da Orde do Día,é un 
apartado aberto, que adoita utilizarse para informar, aclarar ou discutir posibles 
asuntos, que poden ser incluídos na Orde do Día da seguinte reunión. Dado 
que os asuntos non se coñecen de antemán, non poden ser obxecto de 
votación,ao non aparecer explicitamente na Orde do día da reunión. No entanto, 
podería suscitarse que fosen sometidos a deliberación ou votación si todos os 
membros do Claustro están de acordo.  

Ordinariamente reunirase como norma xeral a comezo e final de curso 
así como unha vez máis coincidindo coa aprobación das contas. 

Desenvolverá as funcións que lle sexan atribuídas segundo a lexislación 
vixente. (Art. 129 da LOE-LOMCE)    

 
2.2.4 Equipos docentes de 1º e 2º, de 3º e 4º, de 5º e 6º e E.D. 

Os equipos docente agruparán a todos os mestres que impartan 
docencia nos cursos correspondentes, e serán os encargados de organizar e 
desenvolver, baixo a supervisión do xefe/a de estudos, as ensinanzas propias 
deses niveis.  

O coordinador/a de infantil deberá ser un mestre/a que imparta docencia 
nese  nivel e preferentemente con destino definitivo e horario completo no 
centro. Os especialistas do centro, ó comezo de cada curso, adscribiranse a un 
dos equipos establecidos, e preferentemente a aqueles nos que impartan 
docencia.    

 
Equipo de educación infantil.   
O equipo de Educación Infantil estará formado por todos/as os 

mestres/as que imparten docencia nesa etapa. Este equipo será o encargado 
de elaborar o período de adaptación dos nenos/as de 3 anos, en colaboración 
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coa xefatura de estudos e axustándose á normativa vixente que regula dito 
proceso. Así mesmo definirán as liñas de traballo e os proxectos a levar a cabo 
ao longo do curso escolar.   
 

Equipo de educación primaria.   
O equipo de educación primaria estará formado polo profesorado que 

imparte docencia nesa etapa.    
 

Equipo de Normalización e Dinamización Lingüística.   
Co fin de potenciar o uso da lingua galega ó inicio de cada curso 

constituirase o equipo de normalización e dinamización lingüística, constituído 
polo menos por un mestre/a de cada equipo docente nomeado polo director/a, 
podéndose incorporar ó traballo do equipo para abordar temas puntuais outros 
membros da comunidade educativa.  

A coordinación deste equipo será desempeñada por un mestre/a do 
mesmo, preferentemente con destino definitivo no centro, sendo nomeado polo 
director/a a proposta dos compoñentes do equipo, desenvolvendo as súas 
funcións durante dous anos, renovables se é o caso. 

As competencias do coordinador e deste equipo serán as reflectidas nos 
artigos 64º e 68º do D 374/1996., sendo unha delas a de coordinar a realización 
e actualización do Proxecto Lingüístico de Centro. 
 

Propoñer á CCP:  
O Plan xeral para uso do idioma con:  

• Medidas para potenciar o galego.  
• Proxectos para valoración positiva do uso do galego e mellorar a 

competencia lingüística da comunidade educativa.  
• plan específico para potenciar a cultura galega no ensino. 
• Deseñar, poñer en práctica e revisar os programas de promoción da 

lingua galega (Decreto 79/2010. art. 15.3)  
• Elaborar un plan anual de actividades para lograr os obxectivos dos plans 

anteriores, que se incluirán na PXA.  
• Presentar para a súa aprobación no C.E o orzamento de investimentos 

de recursos existentes dispoñibles para eses fins. 
 

Competencias do coordinador do EDLG  
• Convocar e presidir as reunións do equipo. 
• Colaborar na elaboración dos PC.  
• Responsabilizarse da redaccións dos plans e da memoria.  
• Informar á comunidade educativa das actividades do equipo e daquelas e 

actos relacionadas coa realidade galega. Calendario de reunións do EDLG: 
• Reunión 1/mes.  
• 1 sesión extraordinaria ao inicio e ao final de curso.  
• Cantas outras se consideren oportunas.   
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Equipo de Actividades Complementarias e Extraescolares.   
Este equipo será o encargado de organizar as diferentes actividades 

complementarias e extraescolares que organice o centro. 
 O xefe/a deste equipo será un mestre/a, preferentemente con destino 

definitivo no centro, designado polo director/a a proposta do xefe/a de estudos 
e unha vez oída a comisión de coordinación pedagóxica. Será nomeado por un 
período de dous anos e actuará en estreita colaboración co equipo directivo co 
fin último de que este tipo de actividades poidan ser organizadas do mellor xeito 
posible. 

A súas funcións serán as recollidas no artigo 75º do D 374/1996.    
 

Actividades complementarias: 
• Realízanse en horario lectivo.  
• Forman parte da programación. 
• Teñen carácter diferenciado polo momento /espazos/ recursos que utilizan 

(visitas, viaxes de estudos, conmemoracións…) 
 

Actividades extraescolares:  
• Forman parte da PXA.  
• Organizadas polo centro.  
• Aprobadas polo Consello Escolar.  
• Realízanse fóra do horario lectivo. 
• A participación é voluntaria. 
 

Equipo de actividades complementarias e extraescolares: 
• Un xefe (2 anos) preferentemente con destino definitivo, proposto polo X.E 

oída a CCP, dependencia directa do X.E. 
• Profesorado que participa en cada actividade concreta.  
 

Funcións do xefe/a do EACE: 
• Elaborar un programa anual (orientacións do claustro e da CCP) e a 

memoria final de curso.  
• Programar cada actividade: obxectivos; responsables; momento; lugar; 

orzamento e forma de participación. 
• Informar a pais e alumnos. 
• Promover e coordinar as actividades culturais e deportivas en colaboración 

co claustro, CCP, equipos de ciclo e ANPA.  
• Distribuír os recursos, logo de aprobados polo C.E.  
 

Actividades complementarias e extraescolares fóra da localidade: 
• Aprobación do C.E.  
• Autorización escrita dos pais ou titores legais (pode ser 1 soa para todas 

as que figuren na PXA).   
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Cando, excepcionalmente, se organicen actividades complementarias ou 

extraescolares non previstas na programación xeral anual, será necesario: 
• O informe favorable do equipo destas actividades,  
• A súa aprobación polo equipo directivo  
• Dar conta ó Consello Escolar na reunión seguinte que se celebre.  

 
Cando estas actividades impliquen modificacións do período lectivo do 

calendario escolar requirirán, ademais, a autorización do delegado.  
 

Calendario de reunións do EACE:  
• Reunión 1/trimestre. 
• 1 sesión extraordinaria ao inicio e ao final de curso.  
• Cantas outras se consideren oportunas.   

 

Equipo de Biblioteca.  
As actividades xerais realizadas a nivel de centro, e concretadas no 

traballo de aula, xirarán en torno ás diferentes temáticas que se propoñan e 
traballen dende a biblioteca a comezo de cada curso, polo que a organización 
e o funcionamento deste equipo cobra especial relevancia no desenvolvemento 
xeral do centro.  

Ademais o centro leva participando de forma activa no PLAMBE , e con 
previsión de seguilo facendo nos vindeiros cursos, polo que o funcionamento e 
organización da biblioteca do centro implica un seguimento das condicións 
establecidas dende a Consellería para poder seguir participando neste plan. 

Outro dos aspectos a ser tidos en conta en relación coa biblioteca do 
centro, e polo tanto que afecta directamente a este equipo, son as instrucións 
de obrigado cumprimento que cada comezo de curso traslada a consellería ós 
centros sobre a organización e funcionamento das bibliotecas escolares.  

Atendendo e respectando pois todas estas directrices, o equipo de 
biblioteca estará formado por varios mestres/as de diferentes niveis e etapas 
educativas (tratándose de que haxa a máxima representación de profesorado 
posible debido á importancia que este equipo vai ter no desenvolvemento xeral 
do centro), sendo un deles o coordinador/a do mesmo, que será nomeado polo 
director/a durante dous anos e preferiblemente entre o profesorado con destino 
definitivo no centro.   

Os compoñentes de este equipo desenvolverán, entre outras, as 
seguintes funcións: 

 
• Elaboración do Proxecto Lector do centro para dalo a coñecer ó claustro.  
• Coidar, ordenar e reparar na medida do posible o material que se atopa na 

biblioteca, considerando esta como centro de recursos do centro. 
• Informatizar co programa MEIGA a catalogación dos libros dispoñibles.  
• Establecer as normas de préstamo e devolución de libros.  
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• Organizar a comezo de cada curso, e en colaboración coa xefatura de 
estudios, os horarios de utilización da biblioteca.  

• Facer as adquisicións de diferente bibliografía en función das necesidades 
que se teñan 

• Regular o emprego da biblioteca  intentando potenciar o uso da mesma por 
parte do alumnado, a través de diferentes actividades de dinamización da 
lectura. 

• Manter activo o blogue da biblioteca en colaboración co equipo de TICS.    
• Colaborar con tódolos outros equipos do centro no desenvolvemento de 

diferentes actividades ao longo de todo o curso. 
 

Equipo de Tics.   
Este equipo estará formado por varios mestres/as dos cales un deles 

será nomeado polo director/a coordinador do mesmo por un período de dous 
anos e preferiblemente entre o profesorado con destino definitivo no centro.  

 
Entre as funcións deste equipo estarán as seguintes:  

• Mantemento e actualización da páxina web do centro. 
• Utilizar a páxina web como vía de comunicación coas familias.  
• Almacenar as imaxes e vídeos de todas as actividades que se levan a cabo 

no centro  
• Colaborar con outros equipos docentes na realización das súas actividades: 

subir á web imaxes e información, mantemento e actualización dos blogues.  
• Colaborar co profesorado naquelas tarefas que requiran o uso das TICs.  
• Fomentar entre o profesorado o emprego dos numerosos recursos TICs que 

dispón o centro, integrándoos dentro da dinámica e das programacións de 
aula.  

• Solucionar aqueles pequenos problemas informáticos que non requiran a 
actuación da UAC.  

• Establecer un contacto permanente coa UAC para solucionar problemas que 
poidan xurdir nos diferentes equipos informáticos o na rede WiFi. 

• Xestionar a compra de equipos informáticos para o centro.  
• Colaborar coa Xefatura de Estudos na elaboración do horario da aula de 

informática.    
 

Departamento de orientación. 
A composición do departamento de orientación do centro seguirá a 

normativa vixente nesta área estando así formado por: mestres/as de PT, 
mestres/as de AL, coordinador/a de Ed. Infantil, títores de  1º e 2º ,3º , 4º , 5º e 
6º de Primaria. 

As funcións e o regulamento xeral do departamento de orientación serán 
as recollidas na lexislación vixente (D 120/1998 e na orde 24 xullo de 1998), 
sendo a principal a de tratar de contribuír á mellora da calidade educativa do 
centro, expoñendo as correspondentes respostas educativas adaptadas ás 
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necesidades xurdidas no mesmo nos diferentes ámbitos nos que está presente 
a comunidade educativa: a nivel centro, a nivel de profesorado, a nivel 
alumnado e a nivel de familias.  

A orientadora colaborará especialmente co equipo directivo na aplicación 
destas normas de organización e funcionamento, sobre todo no referente á 
aplicación das normas de convivencia relacionadas directamente co alumnado 
do centro.   

 
2.3  Órganos de participación das familias 

 
No Consello escolar: 

• Un/unha representante da ANPA  
• Catro representantes dos pais/nais do alumnado. 

 
As reunións convócanse vía mail unha semana antes, para fixar a data 

das reunión do C.E. térase en conta a disponibilidad dos país, favorecendo que 
poidan asisitir a maioría deles. 

O CEIP de Marcón ten unha Asociación de nais e pais, que funciona moi 
ben e colabora co centro, as reunións non as realizan no centro, porque utilizan a 
casa parroquial de Marcón. 

Colaboran na celebración do nadal e a festa de fin de curso, así coma en 
todo o que o centro lles propón.  

As familias tamén participan en distintas actividades propostas polos 
titores, especialistas ou comisión 

Por exemplo:  
• Son convidadas a contar contos.  
• Talleres variados.  
• Falar das súas profesións. 
• Participar en clases de Educación física. 

 
 

2.4  Outros coordinadores 
  

Coordinador da PFP 
 

2.5 Outros recursos humanos no centro 
 

Auxiliar de conversa 
 

2.6 Persoal de administración e servizos  
 

No centro cóntase cun conserxe (unha persoa fixa a tempo completo , 
funcionaria do concello de Pontevedra) que non depende da administración 
educativa polo que os seus dereitos e obrigas estarán establecidos nos seus 
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propios convenios laborais. Estes convenios poderán ser reclamados ante o 
concello polo Consello Escolar ou pola propia dirección do centro, co fin de que 
sexan respectados os dereitos e esixidos os deberes correspondentes.  

O persoal de limpeza, é un servizo dependente do concello de 
Pontevedra, é levado a cabo por unha empresa privada, polo que o persoal 
asignado a este centro pode variar. 

Este persoal de servizos formará parte da comunidade educativa e será 
tratado co debido respecto por parte dos demais membros da comunidade 
educativa (mestres/as, alumnos/as e pais/nais).   
 

Aspectos organizativos.  
Horario.  
O horario do persoal de servizos (o persoal fixo) no centro ven 

establecido polo concello sendo este o seguinte: de luns a venres de 8:45 horas 
a 15:00 horas e de 16:30 horas a 18:00 horas os mércores e venres pola tarde, 
polas actividades extraescolares. Este horario podería ser modificado segundo 
as necesidades do centro previo informe ao concello e ao propio interesado. 

O horario do persoal de apoio á limpeza (persoal non fixo) poderá 
coincidir ou non co do persoal fixo, xa que tamén estará establecido polo 
concello e a empresa de limpeza. 

Canles de información e participación. 
A información e participación deste persoal na dinámica do centro farase 

empregando fundamentalmente as seguintes canles: 
 - O persoal de servizos será escoitado e informado pola dirección do centro 
sobre calquera incidencia que afecte ó desenvolvemento das súas funcións.  
- O persoal de servizos terá representación no Consello Escolar (un membro), 
órgano no cal terá voz e voto. Así, a través deste órgano colexiado, poderá 
facer chegar á comunidade educativa as propostas que considere oportunas.   

 
Aspectos organizativos en caso que haxa coidadora 
Horario.  
O horario do persoal laboral (auxiliar técnico educativo) no centro 

coincidirá co do alumnado ao que ven a atender. A concreción do seu horario 
será realizada conxuntamente entre o orientador/a do centro e a xefatura de 
estudos, respectando sempre os seus dereitos e deberes establecidos para 
este colectivo na normativa vixente.   
 

Canles de información e participación.  
A información e participación da coidadora na dinámica do centro farase 

empregando fundamentalmente as seguintes canles:  
- Este persoal laboral carece de representación nos órganos colexiados do 
centro polo que, tanto as informacións que se lle ofrezan como as demandas 
que desexe expoñer realizaranse a través do equipo directivo do centro.     
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2.7 Criterios e procedementos que garanten a trasparencia na toma de 

decisións. 
 
Para cumprir coa Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso 

á información pública e bo goberno dende o centro levaranse a cabo as 
seguintes medidas:  

- Equipo directivo:  
• Publicación dos documentos organizativos do centro na web. 
• Difusión e explicación dos mesmos a través de diferentes vías: trípticos 

informativos, reunións...  
• Aqueles gastos que supoñan unha inversión maior de 3000 € deberán 

ser consultados ao claustro.  
• As contratacións de obras que afecten ao centro será levada a Claustro 

e Consello   
Escolar.  

• O balance anual de contas poderá ser consultado por calquera membro 
da comunidade educativa previa solicitude.   

• Informar ás familias dos cambios significativos que se podan dar a nivel 
organizativo e docente e que afecten directamente a un grupo en 
concreto. 

 
- Titores:  

• Os documentos programáticos estarán a disposición das familias. 
Ademais, na reunión de inicio de curso, informarán sobre os aspectos 
máis importantes dos mesmos, entre os que se destacan os 
procedementos e criterios de avaliación.  

• Todas as probas escritas realizadas polos alumnos poderán ser 
solicitadas polos pais dentro do curso académico( sempre fotocopia). 

 
    

  



- 18 - 

NOF  CEIP MARCÓN 

3. COORDINACIÓN ENTRE ÓRGANOS DE GOBERNO E DE COORDINACIÓN 
DOCENTE 
 

A coordinación entre os órganos de goberno e os órganos de 
coordinación docente é sinxela xa que o CEIP de Marcón é un centro pequeno. 
Na PXA , elabórase un calendario de reunións, que se leva a cabo durante todo 
o curso. En calquer caso todos os martes ás 16:30 reunense  os compoñentes 
do claustro e trátanse todos os temas en común, e analizándoos posteriormente 
nas distintas comisións. 

 
COORDINACIÓN INTERNA NO CENTRO 

• Coordinación nas programacións didácticas levadas a cabo polo 
profesorado. 

• A principio de curso, prográmanse reunións entre o profesorado para 
a elaboración das programacións didácticas 

• Reunión de coordinación entre niveis ou etapa: a principio de curso 
realízase unha reunión do profesorado que impartiu clase nun 
determinado nivel o curso anterior  o profesorado que vai impartir o 
próximo curso. 

• Reunións do profesorado de nivel/clase: periodicamente reúnense o 
profesorado que imparte docencia a unha mesma clase para unificar 
e coordinar criterios sobre normas e comportamento da aula. 

• Reunións da Comisión de Coordinación Pedagóxica (CCP) 
• Reunións do equipo de actividades extraescolares: Semanalmente 

reúnese este equipo para coordinar todo tipo de actividades a 
desenvolver no centro. 

• Reunións do Equipo directivo co persoal non docente: 
Periodicamente realízanse reunións do equipo directivo para concretar 
aspectos de mellora do centro. 

• Reunións e claustros do profesorado: realízanse periodicamente para 
coordinar distintos aspectos do centro. 

• Departamento de orientación 
 

COAS FAMILIAS 
O 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 dispón que “Os centros educativos promoverán a implicación das 
nais, pais ou titores e titoras legais do alumnado ...” e que estas recibirán “... 
información e asesoramento que lles axuden no seu labor educativo, faciliten 
a comunicación co profesorado e potencien a participación na vida dos 
centros”. En consecuencia, para dar contido a esa colaboración, 
establécense as seguintes accións: 
• Establecemento dunha hora semanal de visitas titoriais. 
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• Mantemento dunha reunión titorial xeral obrigatoria no  primeiro trimestre, 
antes do 31 de outubro, e aconsellándose outras dúas, unha en cada 
trimestre. 

• Determinación dos contidos mínimos a tratar nesas reunións, sendo estes 
os seguintes: 

Primeira reunión obrigatoria: 
• Información básica sobre o modelo educativo que preside o PEC. 
• Información sobre a CC, a súa autoría e utilidade. 
• Información sobre o calendario escolar. 
• Aclaración da  liña metodolóxica usada  na  aula  e  sobre aspectos como: 

materiais necesarios, contidos a traballar, actividades de aprendizaxe, 
criterios e instrumentos de avaliación, actividades de reforzo e de 
ampliación, apoios e RE, criterios de promoción, nivel de colaboración familiar, 
a información ás familias, etc. 

• Información dos principais aspectos das NOF e da PXA, en concreto: 
estrutura organizativa, horarios de cada clase e criterios usados, horas 
de titoría e/ou atención ás familias, actividades complementarias e 
extraescolares, control da asistencia e xustificación das faltas, normas de 
convivencia, etc. 

• Información sobre os programas do departamento de orientación e outros 
para atender a diversidade. 

 
COA ANPA 
Trimestralmente reúnese o equipo directivo coa ANPA do centro para 

coordinar actividades a desenvolver no centro. 
 
CON OUTROS CENTROS EDUCATIVOS 
Tanto O director/a, en representación do centro,como a orientadora 

reúnese coas direccións dos outros CEIPs de Pontevedra e cos outros 
orientadores para unificar e coordinar diferentes aspectos: problemática do 
centros, calendario de admisión de alumnado, días non lectivos...e todas 
as medidas de atención a diversidade que tratan de mellorar a convivencia 
 

CON ORGANISMOS DO CONTORNO 
- Outros organismos (servizos sociais, sanitarios, asistenciais...) O centro ten 

dispoñibilidade para recadar e/ou trasladar aquela información relevante 
para o proceso educativo. Este “trasvase” de información deberá realizarse 
formalmente (por escrito), previa solicitude escrita e fundamentada. 

- Outros organismos (ASPANAEPS, Policía...): O centro realizará, en 
colaboración con estes organismos, diferentes programas encamiñados a 
mellorar a convivencia: “Ponte no meu lugar (ASPANAEPS); Plan Director de 
Convivencia Escolar (Policía Nacional)... 
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4. PLAN DE ACOLLIDA DO PROFESORADO 
 

  Protocolo de recepción do novo profesorado 
O CEIP de Marcón recibe todos os anos novo profesorado, por iso 

considera importante ter un plan de acollida que favoreza as relacións entre o 
profesorado e a integración deste profesorado novo, o máis pronto posible nas 
dinámicas de centro. 

O profesorado será recibido polo equipo directivo que se encargará de 
darlle as primeiras informacións e de presentalo ó resto do profesorado. 

Durante as primeiras xuntanzas dos equipos de profesorado irá 
coñecendo as dinámicas de reunións e o desenvolvemento das primeiras 
actividades co alumnado. 

Os aspectos sobre os que recibirá información son: 
- Coñecemento físico do centro e características xerais de uso das diferentes 

dependencias. (visita, plano, normas de uso das instalacións, localización dos 
materiais e recursos) 

- Coñecemento do centro e da súa organización. (proxectos, PAT, NOFC, 
horarios…)  

- Coñecemento do profesorado e inserción nos equipos correspondentes. 
(datos- enderezo e teléfono- para contactar co profesorado do centro, horarios, 
calendario de comezo de curso, xuntanzas, tradicións...) 

- Coñecemento do grupo de alumnado. (información do plan 
acollida/adaptación, listado do alumnado do grupo, información sobre o grupo, 
achegar  datos iniciais de informes anteriores,...) 

Persoas responsables da acollida: equipo directivo,  profesorado de 
nivel,...ó ingreso no centro e durante os primeiros días do curso para non 
acumular excesiva cantidade de información relevante. 
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5. PLAN DE ACOLLIDA DO ALUMNADO 
 
 O C.E.I.P. de Marcón pretende que a integración do alumnado na escola 
sexa o máis beneficiosa posible e potencie no alumnado unha adaptación 
social correcta creando un clima de seguridade e afecto do alumnado entre si 
e deste co profesorado. Por este motivo deseña un plan de acollida que 
permita establecer desde os primeiros momentos aqueles puntos de partida 
que se consideran esenciais para unha boa convivencia.  
 

Temporalización: 
 O período establecerase ó longo da primeira semana do curso.  
 As nenas e os nenos de primaria incorporaranse ás súas respectivas 
aulas dende o primeiro día lectivo e a tempo total. 
 Durante a primeira xornada as actividades correrán a cargo 
principalmente das titorías, nos días sucesivos irá incorporándose o 
profesorado especialista segundo o horario establecido, ainda así o primeiro 
día os especialistas presentaranse. 
 

Obxectivos: 
• Facilitar ó alumnado a incorporación ó novo curso/aula/nivel/centro. 
• Favorecer o sentimento de seguridade na súa nova situación escolar.  

• Diminuír a tensión dos primeiros días de escola. 
• Permitir ó profesorado a observación do alumnado novo. 
• Facer participar ó alumnado das normas do centro para previr problemas 
de conduta. 
• Consensuar co alumnado as normas de aula. 
 

Algúns datos a ter en conta: 
• As actividades escolares do período estarán centradas en: 

* que o alumnado coñeza ben o centro, a aula e os espazos por onde se 
desenvolverá a tarefa educativa. 
*que o alumnado se familiarice co material de aula. 
*que o alumnado recoñeza, ó seu nivel, as aprendizaxes que fará. 
*que o alumnado se integre na aula co grupo de compañeiras e compañeiros. 
*que o alumnado coñeza ó profesorado do grupo. 
*que o alumnado participe na elaboración de normas de aula e coñeza as  de 
centro e se inicien actividades de responsabilidade grupal  

• A clase estará preparada de xeito flexible para recibir ó grupo, pero sería 
conveniente que o alumnado puidese “participar” na colocación e 
ambientación da aula, materiais,... para que a sintan como algo propio. 
• Dar especial relevancia á integración do alumnado novo no centro. Cada 
titora/titor coñecerá previamente cales son as alumnas/alumnos novas/novos 
no colexio. 
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Fases do plan: 

 a) Deseño do plan 
 b) Análise do mesmo polo profesorado, debate e aporte de modificacións. 
 c) Difusión entre o profesorado de nova incorporación ó centro. 
 d) Posta en práctica do plan. 
 e) Avaliación e propostas de mellora cara a cursos sucesivos. 
   

Elementos do plan: 
 A) ENTRADA 
 B) PRESENTACIÓN DE ALUMNADO E PROFESORADO 
 C) COÑECEMENTO DO ESPAZO ESCOLAR 
 D) RECOÑECEMENTO DO QUE SE VAI APRENDER DURANTE O 
CURSO ESCOLAR 
 E) CONSTRUCIÓN DE GRUPO E NORMAS 
 F) COÑECEMENTO DO HORARIO E DISTRIBUCIÓN DE TRABALLO 
SEMANAL. 
 

Proposta e planificación das actividades. Desenvolvemento do plan: 
 

A) ENTRADA: 
 Farase dunha forma o máis racional posible de xeito que: 
- se eviten aglomeracións na porta principal. 
- as familias poidan acompañar ó alumnado ata a zona de aulas 
correspondentes. 
- hax a tempo suficiente entre as entradas dun e doutro ciclo que eviten que as 
familias que teñen fillos/fillas en varios ciclos cheguen con retraso ás entradas 
posteriores. 
 Cada curso entrará ata o espazo interaulas máis próximo, as 
titoras/titores indicarán ás familias (para evitar interrupcións e retrasos na 
incorporación ás clases) que se lles remitirá lista de material, cal será a hora 
de recollida/saída e que haberá unha reunión onde se comentarán tódolos 
detalles que desexen coñecer. Chamarán por lista ó alumnado que irá 
entrando nas aulas onde se comezarán as actividades programadas.    
 

B) PRESENTACIÓN: 
 Este bloque de actividades realizaranse durante o primeiro día. Permitirá 
coñecer os nomes do alumnado e profesorado titor (e do resto do profesorado 
do centro que lles imparte docencia). 
 Co alumnado na aula realizaranse xogos de presentación ou reencontro 
segundo conveña a cada caso. Cada titoría/ciclo seleccionará aqueles que 
considere máis axeitados ás circunstancias que poden concorrer (alumnado e 
profesorado non se coñecen, alumnado e profesorado xa son coñecidos, hai 
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alumnado novo na aula, o grupo non se coñece por  proceder doutros 
grupos,...) 
 O profesorado especialista irase presentando en cada aula co horario e 
indicacións consensuadas coa xefatura de estudos e titorías, ben 
conxuntamente, ben individualmente e cos xogos e actividades que 
seleccionen previamente.  
 A presentación doutro profesorado co que o alumnado vaia relacionarse 
durante o curso (xefa de estudos, secretaria, director, orientadora,...) poderá 
realizarse noutros días do período de acollida para non sobrecargar de 
presentacións esta primeira sesión. 
 
 

C) O EDIFICIO ESCOLAR: 
 Cómpre que durante a primeira sesión o alumnado coñeza aqueles 
espazos máis necesarios (a aula, os servizos e aseos, os accesos,...). O 
profesorado titor deseñará as actividades que considere máis oportunas tendo 
en conta o nivel do alumnado, a nova incorporación ou non ó centro,... 
 Posibles actividades: 

- Visita guiada 
- Presentación dos espazos por alumnado maior ou por alumnado que xa 

estivera no ciclo en anteriores cursos. 
- Xogos de itinerarios con pegadas, mapas de tesouros,... 
- Ubicación nun plano dos lugares máis utilizados e indicación de camiños máis 

rápidos ou apropiados. 
 

D) TRATAMENTO DO ESPAZO DE AULA: 
 Como a preparación da aula para recibir ó alumnado era flexible e aberta, 
convén ir deseñando “consensuadamente” o espazo no que se vai traballar, 
un lugar que sexa considerado como algo propio e a coidar, como un ambiente 
agradable, tendo en conta que a educación medioambiental comeza polo 
propio espazo, polo máis próximo e a súa estética. 
 Cada titoría deseñará as actividades que considere necesarias para tal 
fin.  
 Esta distribución de aula poderá xerar a necesidade do  nomeamento de 
responsables, portavoces de clase,... que se irán indicando/elixindo ó longo do 
período de acollida e sinalando a forma máis axeitada de anotación (cadros 
de dobre entrada, listas,...) e as funcións que desempeñará. 
 Posibilidades: 
  . responsables fixos/fixas por trimestre 
   .responsables por quendas rotatorias  
  . responsables das plantas 
  . responsables de material 
  . responsables de recreo 
  . responsables de anotar asistencia 
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  . responsables de taboleiro, 
  . ... 
   . portavoz de clase 
 

E) CONSTRUCIÓN DE GRUPO 
 Nestas primeiras xornadas danse os primeiros pasos para a construción 
dun grupo cohesionado e eficaz. Pasos que se irán ampliando durante o curso. 
 Un primeiro paso é o de identificación grupal: 

Posibilidades 
* Constituírse en clubes, con carnés apropiados, eslogans, escudo,... 
* Facer actividades que fomenten a pertenza a un ciclo, clase, ... a aula de....... 
Deseñar elementos identificativos de grupo: a foto do grupo (disfrazado, 
realizando un deporte, recortando as caras e colocándoas sobre outras fotos 
grupais,... ),a orla con características individuais de cada membro, o álbum de 
acontecementos do grupo, a axenda do grupo, o rexistro de asistencias, o 
rexistro das lecturas de grupo, as fichas das persoas coas que traballei da 
clase,...  
*Realizar actividades e xogos cooperativos variados 
* ... 
 A identificación grupal tamén se reforza coa construción de normas para 
o correcto funcionamento de grupo e a potenciación da aprendizaxe. A 
construción destas normas vai contribuír á prevención de condutas incorrectas 
co que cómpre deseñar coidadosamente o seu desenvolvemento. 
 - As normas consensuaranse co grupo.  
 - Remiraranse as de cursos pasados e comentaranse.  
 - Non haberá numerosas normas, só as precisas. 
 - Rexistraranse nun lugar visible (cadro de normas, mural, carteis, libro 
de lexislación da aula,...) e deixarase aberta a posibilidade de ir engadindo 
normas a medida que xurda a necesidade ó longo do curso. 
 - Indicarase que facer en caso de incumprimento delas por parte de 
alguén do grupo.  
 - Debateranse as fórmulas de resolución de conflitos (a quen acudir, que 
facer, que non facer,...) 
 - Compartiranse co profesorado especialista que traballe no grupo.  
 

F) AS NORMAS DE CENTRO: 
 O alumnado deberá coñecer cales son as normas que rexen no centro, 
relativas a entradas, saídas, faltas de asistencia, comportamento,... Por moi 
lóxicas que nos parezan non debemos presupoñer que as coñecen se non as 
traballamos e comentamos axeitadamente con el. 
 Traballalas ó comezo permitirános retomalas sempre que xurda algunha 
dificultade ou conflito.  
Previo o traballo co alumnado durante o período de acollida convén que: 
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- Os equipos de ciclo debatan as normas e as consecuencias das infraccións e 
consensúen unha forma de actuar coordinada. 

- Estas normas consensuaranse/revisaranse en claustro para que exista unha 
acción coordinada de centro 
Estas xuntanzas deberán ser anteriores ó día 15. 

- Traballaranse as normas co alumnado: 
 Cada titoría deseñará as actividades que considere máis oportunas. 
 Posibilidades: 
- Ler e comentar as normas existentes. 
- Resolver casos/conflitos inventados tendo diante a normativa do cole. 
- Xogar a reconstruír o regulamento do colexio e votalo, previo comentario das 
que cren que existen para cada aspecto.Comprobar coa realidade 
- Cada grupo de alumnado na aula lerá as normas relativas a un aspecto, 
recolleraas graficamente e explicarallas ó resto dos grupos. 
- Cada clase do colexio traballará un grupo de normas e comentarallas ó resto 
do colexio coa fórmula que considere máis oportuna (conferencia, carteis, 
pegatinas, folletos, charlas,...) 

- Estas normas recolleranse do xeito que cada grupo considere máis oportuno 
para que haxa un compromiso con respectalas. 
 

G) ¿QUE IMOS APRENDER DURANTE O CURSO? 
 Unha das fontes de inseguridade e o descoñecemento do que se vai 
facer ou se nos vai esixir durante o curso escolar. O coñecemento dos 
obxectivos de aprendizaxe é un piar básico que centra a atención e a 
motivación do alumnado. Cómpre, pois, poñer en marcha, dende os primeiros 
días, este proceso tratando de que o alumnado identifique as aprendizaxes 
principais que vai realizar. 
 Posibilidades:     
-Partir do comentario en pequenos grupos sobre o que “cremos que imos 
aprender”. Debatemos e recollemos estas achegas en gran grupo. 

- Comprobar se o que cremos é verdade revisando os materiais do curso. 
- Ó final de curso ver que “predicións” das que fixeron se cumpriron e cales non, 

ver se se aprenderon cousas que non pensaran ó comezo. 
 

H) HORARIO 
 O coñecemento do horario ou da secuencia de actividades 
diaria/semanal pode favorecer a autonomía do alumnado, tanto na 
preparación do material necesario, como na identificación dos procedementos 
que terá que poñer en marcha. 
 Posibilidades: 

- Consensuar un formato de horario que sexa útil: táboa de dobre entrada, 
axenda, marcador para neveira,... 

- Utilizalo como un recurso de planificación dentro das “ESTRATEXIAS DE 
ESTUDO” 
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- Falar dos xeitos de uso do horario:para preparar material do día seguinte, para 
planificar horas de estudo de cada día,...  
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6. NORMAS DE ORGANIZACIÓN XERAL DO CENTRO 
 

6.1 NORMAS XERAIS DO CENTRO 
As normas de convivencia a continuación reflectidas teñen como 

obxectivo fundamental desenvolver unhas relacións positivas entre os 
diferentes membros da comunidade educativa para lograr un clima escolar 
axeitado que facilite o logro dos obxectivos educativos e o éxito escolar.  

A comunidade educativa do CEIP Marcón, a través dos seus 
representantes nos diferentes órganos de participación na organización do 
centro, elabora e aproba as seguintes normas de convivencia, que serán de 
obrigado cumprimento por todos os membros da comunidade educativa:  

•  Todo alumno/a matriculado no centro deberá asistir diariamente a clase e con 
puntualidade, co material escolar preciso en cada momento e correctamente 
aseado (considérase falta de puntualidade para o alumnado chegar ó centro 
despois das 9:35h).  

•  As faltas de asistencia terán que ser xustificadas polos pais/nais o antes 
posible (como máis tarde antes de que remate o mes no que se produciu a 
falta en cuestión) seguindo os procedementos establecidos para tal fin 
(seguindo o protocolo de absentismo escolar establecido pola consellería e de 
obrigado cumprimento).  

• O alumnado deberá seguir as orientacións do profesorado, mostrándolle 
sempre respecto e educación.  

•  Todos os membros da comunidade educativa serán escoitados con respecto 
e educación.  

•  Ningún membro da comunidade educativa poderá ser discriminado por razón 
de nacemento, raza, sexo, relixión, vestimenta ou calquera outra 
circunstancia.  

• Todos os membros da comunidade educativa deberán coidar e empregar 
correctamente todas as instalacións do centro así como respectar as 
pertenzas doutros membros da comunidade educativa así como as súas 
propias.   

• As relacións entre os diferentes membros da comunidade educativa serán 
cordiais e de respecto mutuo, evitando insultos, agresións,...  

•  Dentro das instalacións do centro moderarase o ton de voz, evitarase correr 
e berrar polos corredores, escaleiras,... entrando e saíndo do mesmo con orde.  

• A entrada e saída do alumnado ó centro farase en orde e mantendo o maior 
silencio posible.  

• O alumnado non poderá saír da súa aula sen o permiso do mestre que nese 
intre estea na aula. Nos cambios de clase o alumnado deberá permanecer nas 
súas aulas sen saír ós corredores nin ó servizo sen o permiso dun mestre.   

•  Fóra do horario lectivo o alumnado non poderá permanecer nos corredores 
nin nas aulas sen a debida autorización dun mestre e sempre acompañado 
por unha persoa responsable (mestre, conserxe  ou persoal de limpeza).  
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• Todo o alumnado debe participar activamente na vida e funcionamento do 
centro, así coma nas diferentes actividades organizadas dende o mesmo.  

• Respecto ó desenvolvemento das clases, procurarase que estas sexan o máis 
lúdicas e agradables posibles, respondendo sempre ós obxectivos propostos 
nas diferentes programacións e respectando os horarios establecidos.  

•  O alumnado deberá realizar, na  casa, as tarefas extraescolares propostas 
polos diferentes mestres que terán en conta as condicións establecidas na 
Disposición adicional terceira, do DECRETO 105/2014, do 4 de setembro, polo 
que se establece o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma 
de Galicia, en canto a tarefas extraescolares, na que se especifica o seguinte: 
1. Os centros docentes poderán incluír dentro da súa programación xeral 
anual, segundo o marco de autonomía pedagóxica e organizativa, as pautas 
e/ou criterios xerais sobre o uso das tarefas extraescolares na etapa de 
educación primaria, de xeito que entronque co adecuado desenvolvemento 
das competencias clave do alumnado segundo os seus distintos procesos e 
ritmos de aprendizaxe, atendendo a un principio de progresividade ao longo 
da etapa educativa. 

2. No caso do seu establecemento, terase en conta un adecuado encaixe na 
vida das familias, de xeito que se facilite a participación activa das mesmas na 
aprendizaxe e a adecuada conciliación da vida persoal e familiar, con respecto 
aos tempos de lecer do alumnado. Ao tempo fomentarase a responsabilidade 
dos alumnos e alumnas na súa formación e a súa autonomía, en liña cunha 
cultura do esforzo e do traballo. 

 
• Todo alumnado deberá asistir ó centro co material escolar necesario para 

desenvolver as tarefas da aula.  
• Queda prohibido por parte do alumnado o uso de teléfonos móbiles ou de 

outros dispositivos electrónicos como mecanismo de comunicación no centro 
e durante os períodos lectivos (Art. 19.4 D. 8/2015). Os diferentes aparellos 
electrónicos poderán ser empregados no centro durante o horario lectivo 
sempre e cando os eu uso sexa exclusivamente con fins pedagóxicos, 
supervisado o seu uso polo mestre responsable en cada momento.  

• Todo alumnado do centro poderá asistir ó centro vestido libremente, 
respectando sempre as premisas seguintes:  dita vestimenta non atente contra 
a dignidade de ninguén, non supoña unha discriminación por razón de sexo 
ou supoña un risco para a súa saúde ou integridade persoal nin a dos demais 
membros da comunidade educativa e non impidan nin dificulten a normal 
participación e funcionamento do alumnado nas diferentes actividades 
educativas. (Art. 19.3 Decreto 8/2015).  

• Para a resolución de conflitos entre os membros da comunidade educativa 
será obrigatorio o uso do diálogo cordial, evitando agresións físicas e/ou 
verbais.  
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• Todo o alumnado deberá cumprir as normas establecidas na súa aula así 
como as establecidas con carácter xeral para as actividades complementarias 
e extraescolares.   

• Todos os membros da comunidade educativa respectarán o proxecto 
educativo do centro así como estas normas de convivencia na medida que lles 
afecten, tanto durante o período lectivo coma durante o desenvolvemento das 
actividades complementarias e/ou extraescolares nas que se participe, 
podendo ser amoestados coa privación de ditas actividades se non se 
cumprisen ditas normas.   

•  Durante o período do recreo só se poderá usar o balón nas pistas segundo o 
calendario establecido.   

• Durante os recreos o alumnado non poderá permanecer só nas aulas nin nos 
corredores baixo ningún concepto, agás que o faga acompañado dun mestre 
ó seu cargo.  

• O profesorado encargado das quendas de recreo deberá atender as 
demandas e problemas que poidan xurdir nos patios de recreo, procurando 
que  os conflitos xerados queden resoltos no patio para que estes incidan o 
menos posible nas posteriores clases. Será moi importante atender sempre as 
demandas do alumnado, e especialmente no que atinxe a agresións verbais 
ou físicas. No caso de que os feitos constitúan unha falta, será comunicada ao 
titor e á Xefatura de Estudos. 

• Durante o horario lectivo, e salvo autorización expresa da dirección do centro, 
e co fin de garantir a seguridade do alumnado e favorecer o desenvolvemento 
normal das diferentes sesións de docencia, prohíbese a entrada ós corredores 
do centro de toda persoa allea ó centro (pais/nais, comerciais, etc.).  

• Quedará prohibido todo aquel obxecto ou material que se considere perigoso, 
nocivo ou dañino, así como os que podar alterar o bo desenvolvemento de 
actividades académicas (petardos, chisqueiros...)   

• Ningún alumno/a poderá ser enviado ós corredores do centro como castigo a 
unha conduta determinada. Nos casos nos que sexa preciso sacar a un 
alumno/a da aula ordinaria empregarase a aula de convivencia inclusiva.    

• Dentro da aula: 
Asistencia ao servizo. 
O alumnado poderá asistir ao servizo de un en un sempre que o 

consideren necesario sen pedir permiso ao profesorado, para así fomentar a 
autonomía e confianza no alumnado. Cando se observe que algún alumno non 
xestiona ben as saídas a o servizo tratarase o tema a parte. 
 

Auga 
O alumnado deberá asistir ao colexio cunha botella de auga que gardará 

na mochila ben cerrada e beberá cando o considere necesario. 
 

As mochilas  
colocaranse no respaldo das cadeiras, e se non é posible á beira da mesa 
tentando que non interrompan o paso de ninguén.  
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Friameiras merenda 
Se algún alumno trae a merenda nunha friameira, baixaraa ao recreo. 

Cada clase terá unha cesta para gardar os envases mentres xogan ou 
descansan. As cestas serán xestionadas polos titores nomeando encargados 
para o seu transporte e coidado. 
 

Aniversarios  
Cando o alumnado estea de aniversario non poderá repartir nin 

invitacións nin “chuches”. Cada titor pode propoñer na súa clase, cantarlle para 
felicitalo e traer algo para compartir en clase todos xuntos, tentando así facer 
conexión de grupo. 

 
6.2 ORGANIZACIÓN DOS TEMPOS 
A apertura e peche, tanto das cancelas do recinto escolar coma das 

propias portas de acceso ó centro, serán organizados do seguinte xeito:  
Apertura e peche da cancela principal do patio.- A cancela principal de 

acceso ó patiodo colexio permanece sempre pechada en horario escolar 
carecendo así de horario de apertura e peche que afecte ao funcionamento do 
centro. 

Apertura e peche das portas do centro.- O centro permanecerá aberto no 
seguinte horario: de luns a venres de 9:15h a 14:45h , os martes pola tarde de 
16:30 a 19:30h; e o resto do día en función das extraescolares. A apertura do 
centro será responsabilidade do conserxe. 

Os horarios do centro, á hora de establecer responsabilidades de 
apertura e peche do centro estas quedarán do seguinte xeito: 

 - Apertura do centro.- O conserxe será o encargado de abrir as portas do 
centro polas mañás e polas tardes  
- Peche do centro.- Por norma xeral, o encargado de pechar a entrada traseira 
será o conserxe e como norma xeral a porta principal tamén, tanto polas 
mañás como polas tardes, de ter rematada a xornada de traballo do conserxe 
será o último mestre/a que abandone o centro o encargado de dar aviso ao 
persoal de limpeza para o peche. 

O centro conta cunha alarma de seguridade, conectada 
automaticamente, e fora do horario escolar,  polo que non se precisa de ningún 
requisito por parte do profesorado. 

Polas mañás, en horario de 8:00-9:30, desenvólvese no comedor do 
centro o Plan Madruga para un certo grupo de alumnado. Este plan é 
organizado pola ANPA e levado a cabo por unha empresa privada polo que a 
organización e funcionamento será competencia deste organismo. Así pois, 
durante este período de tempo a garda e custodia deste alumnado será 
responsabilidade exclusiva do persoal do comedor.    

- O mesmo ocorre co servizo de comedor, dende as 14:30 ás 16:30. 
 

6.3 NORMAS DE REALIZACIÓN DAS GARDAS 
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GARDAS DE TRANSPORTE 
Haberá polo menos 2 profesores de garda de transporte cada día. 

Esperarán a chegada dos buses na porta de entrada no patio. 
Para as saídas, deberán ser puntuais, para recoller ao alumnado de 

E.Infantil que vai no transporte e que xa estará en fila uns minutos antes. 
Acompañará ao alumnado hasta a porta de saída, organizando ao alumnado 
segundo as tres  liñas de bus existentes. O alumnado irá identificado cun 
identificativo de diferente cor segundo a liña e monitora de bus que lle 
corresponda. 

 
GARDAS DE AULA 
En cada sesión de clase haberá cando menos 2 profesores de garda.  
O profesorado de garda deberá pasar sempre pola sala de profesores e 

comprobar o tablón de gardas. No caso de haber faltas de profesorado cubrirán 
esas aulas. 

Normalmente será Xefatura de Estudos quen organizará as sustitucións 
sempre que estas se avisen con antelación. De deberse a imprevistos 
intentarase organizalas o antes posible, ao comezo da xornada escolar, para 
evitar que o alumnado estea desatendido en algún momento. 

O profesorado que teña garda de biblioteca, solo fará sustitucións de aula 
cando sexa estrictamente necesaria, no caso de faltar máis dun mestre, ou por 
outras circunstancias nas que a organización do centro así o requira. 
 

GARDAS DE TARDE 
A partir do mes de outubro estableceránse quendas de 1 profesor para 

cubrir as gardas das tardes, nas que haxa actividades extraescolares 
organizadas pola AMPA.  

Durante o horario destas actividades o mestre/a de garda non se fará 
responsable do alumnado que por calquer motivo se atope no centro e non 
asista a ningunha actividade. 

Estas quendas faranse por semanas: que se confirmarán cada ano 
despois de que a AMPA, teña confirmadas e organizadas as actividades 
ofertadas. 

As quendas serán organizadas pola Xefatura de Estudos. 
 

6.4 ORGANIZACIÓN DE ESPAZOS INSTALACIÓNS E RECURSOS 
 

O CEIP de Marcón está composto basicamente por un edificio  onde se 
encontran as diferentes aulas do alumnado de educación infantil e de educación 
primaria así como as aulas de informática, música, biblioteca, sala de mestres, 
departamento de orientación, almacen material didáctico, aulas de PT e AL e 
dirección e secretaria. Dispomos tamén  dun ximnasio, no que principalmente 
se imparten clases de educación física e psicomotricidade en E.I.   

Utilización de espazos en horario lectivo.   
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En termos xerais, e despois de analizar e valorar as diferentes peticións 
do profesorado sobre o uso dos diferentes espazos do centro, será o equipo 
directivo quen organice e asigne a utilización dos mesmos, sempre tratando de 
ter en conta os seguintes criterios:  

- Preferencia das actividades de carácter xeral fronte ás específicas e 
particulares.  

- Preferencia por aquelas actividades directamente relacionadas con contidos 
xerais dunha área determinada fronte a aspectos parciais e particulares. 

- Preferencia polas actividades que requiran concorrencia de cursos completos 
fronte a grupos máis reducidos. 

- Circunstancias especiais que afecten a alumnado con NEAE.  
A parte destes criterios, todas as dependencias do centro de uso común 

disporán do correspondente horario semanal fixo de utilización que será 
colocado na porta de cada aula en cuestión e elaborado dende a xefatura de 
estudos a comezo de cada curso. Calquera alteración puntual respecto ó 
cumprimento do horario establecido de ditos espazos, ou do uso esporádico do 
mesmo,  deberá ser comunicada á xefatura de estudos.    

Ademais das normas xerais establecidas neste documento, os espazos 
comúns como a biblioteca, a aula de informática  terán unhas normas máis 
específicas e de obrigado cumprimento por todos os membros da comunidade 
educativa, por ser estes uns espazos comúns e empregados por un número de 
alumnado considerable.    

 
 NORMAS DA BIBLIOTECA 

A biblioteca é un espazo aberto a toda a comunidade educativa polo que 
se converte nun espazo do centro de uso común, empregado por gran 
cantidade de usuarios diariamente, podendo ser empregada de diferente xeito: 
como sala de lectura,  como consulta de bibliografía e como servizo de préstamo 
de libros.  

Este espazo terá unha persoa responsable que será o/a coordinador/a 
da biblioteca. Do mesmo xeito, o profesorado adscrito ó equipo da biblioteca, e 
durante as horas de garda de biblioteca asignadas, desenvolverá as funcións 
detalladas anteriormente (apartado 4.3.1) para tratar de que este sexa un 
espazo agradable e útil para o alumnado en particular e para a comunidade 
educativa en xeral. 

 A organización e distribución horaria da biblioteca será realizada 
anualmente dende a xefatura de estudos, establecéndose unha sesión semanal 
dentro do horario lectivo para cada grupo do centro (EI e EP). Do mesmo xeito, 
de outubro a xuño, estará aberta pola tarde todos  os días que haxa actividades 
extraescolares agás os martes,e co mesmo horario. 

Para acadar un óptimo funcionamento deste espazo tan importante na 
dinámica e funcionamento xeral do centro, todo membro da comunidade 
educativa usuario do mesmo terá que respectar as seguintes normas: 

Especificadas no plan anual da biblioteca. 
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- Outros usos da biblioteca:  
               � Información en rede: este espazo dispón de catro ordenadores que 
poderán ser empregados para realizar consultas en internet. Do seu uso 
responsable encargarase o mestre que se atope nese intre na biblioteca.  
               � Lugar de reunión para realizar traballos: respectando as normas 
anteriormente redactadas e sen molestar a outros posibles usuarios  
                � Como sala de conferencias e charlas, previa autorización do 
equipo directivo.   

 
NORMAS DA AULA DE INFORMÁTICA. 

 

A aula de informática é outro dos espazos do centro de uso común polo 
que terá tamén un responsable que será o/a coordinador/a de TICS en 
colaboración co profesorado titor. Esta aula empregarase prioritariamente para 
a dinamización das TICS no centro, polo que será empregada por todo o 
alumnado de Educación Primaria e Infantil segundo a hora que teñan asignada 
no cadro horario, o cal estará na porta de entrada á aula. Nas horas nas que 
esta aula queda libre poderase empregar para outros usos. A organización e 
distribución horaria deste aula será realizada anualmente dende a xefatura de 
estudos en colaboración co coordinador/a TICs   

 
NORMAS DA AULA DE MÚSICA 

Dado que  a aula de música non está ocupada a tempo completo por esta área, 
poderase facer uso deses espacios cando estean dispoñibles e sexan 
necesarias para a realización de actividades esporádicas, desdobres, etc. 
previo aviso á Xefatura de Estudos. 

Durante estes usos o profesorado deberá facerse responsable de que o 
material específico destas aulas sexa coidado e permaneza ordeado tal e como 
se atopa. 

 
 NORMAS DO PATIO DO RECREO 

O patio de recreo está formado polas instalacións e chan da parte traseira 
do  edificio central do centro onde se atopan as pistas. O tempo destinado ó 
recreo será de trinta minutos diarios (de 12:20h a 12:50h) polo que todo o 
alumnado e profesorado respectará estritamente dito horario (ningún mestre 
deixará saír ó recreo ó seu grupo de alumnos/as antes de que soe o sinal de 
aviso; o profesorado encargado de realizar a garda de recreo será puntual na 
saída ó recreo co fin de garantir a seguridade do alumnado). 

A porta de saída e entrada nos recreos será sempre a porta traseira do 
centro e será aberta polo conserxe, que se encargará, ademais, de abrir as 
portas de acceso ao exterior dos baños e pechará as portas de aceso interior 
dos mesmos. 

Durante ese tempo establécense varias zonas claramente diferenciadas 
en función dos seus usuarios:   



- 34 - 

NOF  CEIP MARCÓN 

� Patio de xogos de infantil.- O patio de xogos de infantil será de uso exclusivo 
do alumnado matriculado educación infantil. 
� Pistas: Cada ano se organizará en función do número de alumnos. 
Manterase como norma xeral que os VENRES  será un día “sen balón”. 
 � Resto do patio.- Esta zona de patio será de uso común e poderá ser 
utilizada pola totalidade do alumnado matriculado no centro. 
 � Biblioteca: a biblioteca poderá ser empregada como lugar de estudio, 
lectura ou consulta, respectando sempre as normas de utilización xerais deste 
espazo.       
 

O profesorado de garda distribuirase polas diferentes zonas (1 profesor 
na biblioteca e 4 o 5 no patio, en función da matrícula existente). 

. 
Organización recreos en días de choiva 
No caso de que a choiva  impedise o uso externo das instalacións 

exteriores será  algún membro do equipo directivo quen  deter.minará si o recreo 
se fai fóra de forma normal ou ben segundo outras posibilidades 

• Se o tempo é moi malo o tempo de recreo realizaráse dentro do centro  
seguindo as seguintes normas xerais 

• O profesorado de garda será o titora, apoiado polos especialistas, tendo en 
conta un horario que se fará o comezo do curso, repartíndose por corredores, 
sendo necesarios 3 na planta baixa e 3 na planta alta. 

•  Cada curso permanecerá dentro da súa aula, non podendo permanecer polos 
corredores nin en outras clases, excepto para ir ao baño con permiso do 
profesor de garda. 

• Poderán utilizar xogos de mesa que estarán depositados en cada aula. 
 

UTILIZACIÓN DE ESPAZOS FORA DO HORARIO LECTIVO 

O uso dos espazos e instalacións do centro fóra do horario lectivo, tanto 
polo alumnado como por calquera persoa allea ó propio centro, será fixado 
dende a dirección do centro, previa consulta ao Consello Escolar, seguindo as 
atribucións que para tal fin lle son outorgadas pola propia administración 
educativa.   

Fóra do horario lectivo non está permitido entrar nas aulas. 
 

As diferentes aulas do centro poderán ser ocupadas, previa solicitude 
formal e por escrito ante a dirección do centro, para a realización de actividades 
organizadas pola ANPA en horario non lectivo e sempre baixo a 
responsabilidade última da entidade organizadora (neste caso a ANPA). Os 
monitores destas actividades deberán aportar os seus propios materiais de 
traballo, non podendo ser empregados os recursos existentes no centro (salvo 
mesas, cadeiras e pizarra da aula en cuestión). Ditos monitores serán os 
responsables de deixar os espazos empregados tal como os atoparon no 
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momento de comezar a actividade. Os desperfectos que poidan ser causados 
durante o desenvolvemento destas actividades, tanto na aula empregada como 
nos materiais alí existentes, serán responsabilidade do organizador de dita 
actividade tendo que ser estes reparados ou repostos coa maior brevidade 
posible.  

No caso de que se solicite expresamente a utilización puntual de calquera 
outro material, o solicitante deberá reflectir na solicitude o uso para que está 
destinado, os días e horas nos que se empregará e unha declaración 
responsable asumindo a reposición ou amaño en caso de deterioro.     

Nos casos nos que se solicite o uso das instalacións do centro por parte 
dunha entidade privada para desenvolver nas mesmas algún tipo de actividade, 
será preciso que esta solicitude se faga por escrito ante a dirección do centro e 
coa suficiente antelación para que sexa aprobada no consello escolar de 
comezo de curso, sendo estas solicitudes valoradas polos membros do consello 
escolar. No caso de existir coincidencia de datas e horario solicitados, darase 
prioridade ás actividades organizadas dende a ANPA. No resto dos casos terán 
prioridade as solicitudes que antes sexan realizadas formalmente e por escrito 
ante a dirección do centro (para o cal se lle dará rexistro de entrada ás diferentes 
solicitudes presentadas).  

 
6.5 ORGANIZACIÓN DE VIXILANCIA DOS RECREOS  
 
Haberá 6 mestres por cada quenda de recreo. Un deles permanecerá na 

biblioteca e 5 no patio traseiro, repartidos polas diferentes zonas do patio. Na 
zona  de Infantil  procurarase que sexa unha mestra de Infantil. O resto do 
profesorado deberá distribuirse por todo o patio facendo especial vixilancia na 
porta de entrada ao centro e na entrada exterior dos baños. 

As gardas de recreo de biblioteca serán  cubertas de forma fixa. 
 

6.6 ORGANIZACIÓN DAS ENTRADAS E SAÍDAS 
 

O horario de entrada e saída do alumnado no centro será o seguinte: 
- Horario será de luns  a venres de 9:30h-14:20h, para alumnado de E.Infantil  

e de 9:30 a 14:30 para o alumnado de E.Primaria. A porta principal de entrada 
pecharase ás 9:45h, debendo xustificar documentalmente ante o 
correspondente titor/a o seu retraso todo o alumno/a que chegue despois 
desa hora.  

Co fin de organizar as entradas e saídas do centro establécense as 
seguintes normas xerais de obrigado cumprimento por todos os membros da 
comunidade educativa (mestres/as, alumnos/as e pais/nais):  
- Referentes ó profesorado e alumnado: 

AS ENTRADAS 
O profesorado que teña garda de trasporte chegará ó centro coa suficiente 

antelación para colaborar na regulación da entrada dos nenos/as ó mesmo. 
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No caso de xurdir algún imprevisto que impida a un mestre/a poder chegar ó 
centro con puntualidade ou non asistir durante toda a xornada, o mestre/a en 
cuestión notificaralle dita circunstancia ó equipo directivo coa maior brevidade 
posible co fin de facilitar a organización do centro, debendo ser xustificada dita 
ausencia ante a xefatura de estudos.   

O alumnado transportado accederá o centro e esperará hasta que toque 
a bucina,  custodiado polos mestres de garda. 
O alumnado que chegue ao centro cos seus pais, permanecerá no patio 
dianteiro  sendo custodiado polos pais e acederá ao centro cando o conserxe 
abra as portas e soe a bucina. 

O alumnado  que asiste ao programa Madruga, será acompañados polos 
monitores hasta a fila correspondente no caso de E.Infantil. 
Será  o profesorado de garda de recreo encargado de velar  para que as 
entradas e saídas se fagan civicamente (evitando berros, carreiras,...) 
situándose, cando toque a bucina,  nas portas de entrada. Situaranse na porta 
traseira para regular a entrada do alumnado   que o fará por orde segundo o 
curso, comezando por infantil e seguindo cos cursos. 

O profesorado  titor agardará ós seus alumnos/as nas aulas (salvo que 
lles toque estar nas portas de entrada para colaborar na entrada dos 
nenos/as). 
 

AS SAÍDAS 
Todo o alumnado sairá pola porta principal, usando as escaleiras máis 

cercanas á sua aula. 
Nas saídas o profesorado de E.Infantil encargado de impartir a última 

sesión do día, entregará ós nenos/as persoalmente ós pais/nais ou familiares 
autorizados pola porta principal,. O profesorado de EP deixará saír ós seus 
alumnos/as das respectivas aulas ás 14:30h, tratando de que a saída sexa 
ordenada e puntual. Unha vez que os nenos/as saian do centro será 
responsabilidade dos pais a súa custodia.   

O alumnado de E.Infantil que se fai uso do transporte permanecerá co 
mestre correspondente hasta que os mestres de garda de transporte se fagan 
cargo deles e organicen aos alumnos por colores segundo a liña de buses, 
con especial atención ao alumnado de Infantil, ou novo no centro. 
O alumnado de E.Infantil que fai uso do servizo de comedor serán recollidos 
as 14:20 polos monitores que atenden ese servizo. 

Naqueles casos de separación ou divorcio nos que a garda e custodia do 
neno/a estea regulada por sentenza xudicial e esta afecte á recollida no centro 
do neno/a en cuestión, o mestre/a encargado de entregar ese neno/a deberá 
aterse ó réxime establecido en dita sentenza. A dirección será a encargada de 
informar ó titor/a desta situación e este á súa vez informará ó resto de 
profesorado que lle imparta docencia ó neno/a. Unha copia desta sentenza 
estará arquivada na secretaría do centro quedando a disposición dos 
diferentes mestres que se poidan ver implicados.   
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Diariamente, ó finalizar a xornada lectiva, as persianas da aula  quedarán 
baixadas e as cadeiras dos alumnos deberán quedar sobre as mesas para 
facilitar o traballo das limpadoras, sendo responsabilidade do mestre que lle 
imparte a última clase que isto se cumpra.      
 
� Referente ós pais/nais ou titores legais.  
 - As familias que teñen escolarizados ós seus fillos no centro, 
independentemente da etapa na que estes estean matriculados, aseguraranse 
de que os seus fillos, de luns a venres, entren no centro ás 9:30h. Por outra 
parte encargaranse de recollelos no centro con puntualidade (ás 14:30h os de 
EP e ás 14:20 os de EI). Unha vez que os nenos/as saian do centro será 
responsabilidade dos pais a súa custodia. Cando por calquera motivo un 
alumno/a chegue ó centro despois das 9:35 h considerarase unha falta de 
puntualidade que os proxenitores terán que xustificar documentalmente. 
Cando non exista documento que xustifique este retraso, terase que 
cumprimentar un “xustificante de ausencias e retrasos” que estará á súa 
disposición na conserxería e na páxina web do centro. Igualmente, no caso de 
faltas de asistencia á escola por un ou varios días, as familias deberán 
xustificar documentalmente dita ausencia.  
- Para recoller ós fillos/as nunha hora diferente á de saída, os pais deberán 
facelo constar por escrito na conserxería do centro deixando constancia dos 
seguintes datos: día, hora, nome do alumno/a, nome da persoa que o recolle 
e sinatura.  Non está permitido recoller ós fillos/as directamente no patio do 
colexio (por exemplo durante o recreo) ou durante algunha actividade que se 
realice fóra do centro (saídas, excursións,...) sen aviso e autorización previa 
do titor/a.  
- Naqueles casos de separación ou divorcio nos que a garda e custodia do 
neno/a estea regulada por sentenza xudicial e esta afecte á recollida no centro 
do neno/a en cuestión, para poder respectar o réxime establecido en dita 
sentenza os proxenitores deberán informar ó centro de tal situación, aportando 
ante a dirección do centro a copia da documentación que acredite dita 
circunstancia (copia da sentenza onde apareza reflectida esta situación). Unha 
copia desta sentenza estará arquivada na secretaría do centro quedando a 
disposición dos diferentes mestres que se poidan ver implicados.   
- Na etapa de Ed. Infantil serán os pais/nais os encargados de recoller ós seus 
fillos/as que lle serán entregados polo mestre en cuestión. No caso de que 
algún pai/nai non poida encargarse desta tarefa e queira delegar noutra 
persoa, estes deberán informar previamente ó titor/a do neno/a empregando 
a canle que garanta que a información chegue ó titor/a (por teléfono, 
verbalmente en persoa, por escrito,...). De non ser así, o titor/a non entregará 
ó alumno/a a ningunha persoa que non estea autorizada polos proxenitores.    
- No caso de que a algún alumno/a (tanto de E.Infantil como E.Primaria) non 
o veñan recoller, polo motivo que  sexa, quedará baixo a custodia do 
profesorado de garda ata as 15:00, e  intentarase localizar a pais ou familiares 
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que o veñan  recoller. No caso de non localizar a ninguén a esa hora, avisarase 
á policía local para sexan eles os que custodien ao alumno/a e localicen á 
familia 
 
 

 
 

 
 

7. PROCEDEMENTO DE ATENCIÓN AO ALUMANDO 
 

7.1 Procedemento de atención ao alumnado en caso de enfermidade.  
- Atención en caso de enfermidade prolongada.- No caso de existir no centro 
un alumno/a cunha enfermidade prolongada, acreditada coa correspondente 
documentación médica, e poida asistir regularmente ó colexio, dende o centro 
trataranse de adoptar as medidas que se consideren máis axeitadas para 
facilitar a escolarización de dito alumno/a. 

Naqueles casos nos que a enfermidade do alumno/a non lle posibilite a 
asistencia regular ó centro (situación acreditada co correspondente informe 
médico) dende a dirección do centro solicitarase á consellería a atención 
domiciliaria para ese alumno/a (segundo o protocolo establecido pola 
Consellería para tales fins). Tanto neste caso como no caso de existir 
hospitalizacións prolongadas (atención hospitalaria), os diferentes mestres do 
centro que lle imparten clase a este alumno/a coordinaranse regularmente co 
profesorado que atende a este alumno/a no seu domicilio ou no hospital co fin 
de que o alumno poida seguir o ritmo do seu grupo de referencia e poder así 
evitar ó máximo o seu desfase curricular.   
- Atención ó alumnado que necesita medicación ou outras medidas sanitarias 

durante a xornada escolar. 
Naqueles casos nos que un determinado alumno/a precise recibir 

algunha medicación en horario escolar, seguirase o seguinte protocolo: 
1. Serán os pais (ou outras persoas autorizadas por estes) os encargados de 

acudir ó centro para proporcionarlla. A dirección do centro ofreceralle a estes 
pais todas as facilidades organizativas que se consideren necesarias para 
poder levar a cabo dito proceso coa maior normalidade posible.  

2. Naqueles casos nos que un alumno/a necesite recibir algunha medicación e 
os pais, por diferentes motivos, non puideran acudir ó centro para 
proporcionarlla, deberán autorizar a outras persoas externas ó centro para 
poder administrar dita medicación. 

3. De non ser posible as circunstancias anteriores poderá ser o titor/a do 
alumno/a ou outro mestre do centro o que lla administre, sempre e cando os 
pais asinen o correspondente documento no que autoricen a ese mestre/a a 
administrarlle dita medicación tendo en conta que non se trata de persoal 



- 39 - 

NOF  CEIP MARCÓN 

sanitario. Este proceso deberá contar tamén coa voluntariedade por parte do 
mestre en cuestión que vai administrar a medicación.  
 

7.2 Procedemento de atención ao alumnado accidentados  

Segundo o artigo 12.2 e 12.3 da Orde do 22 de xullo de 1997, “no caso de 
accidente dun alumno, porase de inmediato en coñecemento da familia. No 
suposto de que un familiar non puidera facerse cargo do alumno/a accidentado 
ou indisposto ou a urxencia o requira, acompañará ó alumno/a –
preferentemente a unha institución sanitaria da Seguridade Social- o seu titor/a 
ou outro mestre do centro, provisto, se procede, da fotocopia da tarxeta de 
beneficiario da Seguridade Social”. “Cando se trate dun alumno/a que non sexa 
beneficiario da Seguridade Social ou non exista un centro dela, acudirase á 
institución sanitaria máis próxima”.   

Seguindo a normativa vixente ó respecto, ante calquera caso de 
enfermidade ou accidente que se produza no centro durante a xornada lectiva 
(9:30h-14:30h), como norma xeral actuarase do seguinte xeito:   

 
� Ante un caso de malestar ou accidente leve o titor/a do alumno/a valorará a 
gravidade do malestar ou accidente e, se o considera oportuno, porase en 
contacto coa familia para que acudan ó centro. Mentres tanto o titor/a ou no 
seu caso o conserxe ou mestre de garda encargado do botiquín durante o 
recreo, realizará unha asistencia básica do accidentado (limpeza de feridas, 
desinfectar as mesmas, colocación de apósitos,...). No caso de considerar 
oportuno chamar ós pais do alumno/a, e unha vez estean os familiares no 
centro, serán eles os que valoren a gravidade da situación e decidan si o 
deixan no centro (baixo a súa responsabilidade) ou si pola contra se fan cargo 
do neno (levando para casa ou ó centro médico).  
� Ante un caso de malestar ou accidente grave chamarase o antes posible ó 
061 (para seguir as recomendacións de intervención e traslado) así como á 
familia.   
No caso de que o 061 recomende o traslado en coche particular será a familia 
a que faga o traslado. De non ser posible que a familia acuda ó centro  
chamarase a un taxi -acompañando ó neno/a o mestre/a titor/a ou algún 
membro do equipo directivo-, No caso de que o 061 envíe unha ambulancia 
chamarase inmediatamente á familia para que acuda ó centro. Si no momento 
do traslado a familia está presente no centro será esta a encargada de 
acompañar ó alumno/a en cuestión ó centro de saúde. Si no momento do 
traslado do alumno/a a familia non se presentou no centro entón será un 
mestre/a, preferiblemente o titor/a ou algún membro do equipo directivo, o que 
acompañe ó alumno/a ó centro de saúde. 
 Nestes casos, e só unha vez chegados os familiares ó centro de saúde, e 
seren estes informados do sucedido polo mestre/a que acompañou ó neno/a, 
o mestre/a poderá volver ó centro educativo. Mentres tanto permanecerá no 
centro de saúde.   
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Este protocolo de actuación aplicarase de igual xeito se sucede  durante 

o desenvolvemento dunha actividade extraescolar.   
 

7.3 Atención ó alumnado nos casos relacionados co control de 
esfínteres.  

Nos casos de existir alumnado con dificultades no control de esfínteres 
dende o centro actuarase do seguinte xeito:  
 
� Alumnado diagnosticado con patoloxías relacionadas co control de 
esfínteres (enureses/encopresis).- Nos casos nos que exista un diagnóstico 
médico que acredite que un alumno/a en cuestión presenta algunha destas 
patoloxías (enureses/encopresis), como norma xeral e previa valoración por 
parte da dirección e do orientador/a do centro, este alumnado será cambiado 
polo coidador do centro (sempre que a haxa) sendo informada a familia por 
parte do titor/a do acontecido. Para que un neno/a con dita patoloxía poida ser 
cambiado polo coidador/a, deberá ter no centro roupa de reposto suficiente 
para poder ser cambiado xa que do contrario chamarase inmediatamente ós 
pais para que acudan ó centro e sexan eles mesmos quen o cambien.    
 
� Alumnado que presenta dificultades puntuais no control de esfínteres.- Nos 
casos de alumnos/as con dificultades puntuais no control de esfínteres o 
encargado de cambiar a estes nenos/as serán os propios pais, ou persoa que 
eles determinen, que unha vez notificada a incidencia por parte do titor/a 
acudirán ó centro o máis rápido posible provistos da roupa necesaria para 
poder cambiar ó alumno/a en cuestión.   
  .  Cando o alumnado presente febre ou padeza pediculose (piollos) non é 
recomendable que asista á clase para evitar posibles contaxios ao resto da 
comunidade educativa. 
Todo o alumnado con alerxías ou diabetes será apuntado no programa de 
alerta escolar da xunta de Galicia. 
 
 

8. PROFESORADO  
 

Dereitos e deberes.   
O profesorado do centro, como persoal dependente da administración 

educativa, terá os dereitos e deberes que a lexislación en materia educativa lle 
outorga (reflectidos na LOMCE e na Lei 4/2011).   

 
Dereitos e deberes do profesorado 

1. Ao profesorado recoñécenselle os seguintes dereitos: 
a) A ser respectado, recibir un trato adecuado e ser valorado polo resto da 
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comunidade educativa e pola sociedade en xeral no exercicio das súas 
funcións. 

b) A desenvolver a súa función docente nun ambiente educativo adecuado no 
que se preserve en todo caso a súa integridade física e moral. 

c) A participar e recibir a colaboración necesaria para a mellora da  convivencia 
escolar e da educación integral do alumnado. 

d) A que se lle recoñezan as facultades precisas para manter un adecuado 
ambiente de convivencia durante as clases e as actividades e os servizos 
complementarios e extraescolares. 

e) Á protección xurídica adecuada ás súas funcións docentes. 
f) A participar directamente no proceso educativo cando sexa consultado pola 

Administración educativa 
g) A acceder á formación necesaria na atención á diversidade e na 

conflitividade escolar e recibir os estímulos máis axeitados para promover a 
implicación do profesorado en actividades e experiencias pedagóxicas de 
innovación educativa relacionadas coa convivencia e a mediación. 
 

2. Son deberes do profesorado: 
a) Asistir  con puntualmente ao centro 
b) Participar nas reunión de ciclo, a que pertence, nas reunión de claustro e se 

fora o caso no Consello escolar 
c) Tomar vixiancia nos recreos según as quendas asignadas na PXA 
d) Colaborar coas actividades propostas polos distintos grupos dinamizadores 

do centro. 
e) Participar coas suas propostas na PXA. 
f) Respectar e facer respectar as normas de convivencia escolar e a identidade, 

integridade e dignidade persoais de todos os membros da comunidade 
educativa. 

g) As docentes e os docentes non permitirán ningunha forma de machismo que 
puidese existir no seo da Comunidade Escolar e, entre nenos e nenas 
aplicarán activamente principios pedagóxicos de respecto á identidade e á 
imaxe das persoas ( art. 10.2 da Lei 7/2004, do 16 de xullo para a igualdade 
de mulleres e  homes) 

h) Adoptar as decisións oportunas e necesarias para manter un adecuado 
ambiente de convivencia durante as clases e as actividades e os servizos 
complementarios e extraescolares, corrixindo, cando lle corresponda a 
competencia, as condutas contrarias á convivencia do alumnado ou, no caso 
contrario, poñéndoas en coñecemento dos membros do equipo directivo do 
centro. 

i) Colaborar activamente na prevención, detección e erradicación das condutas 
contrarias á convivencia e, en particular, das situacións de acoso escolar. 

j) Informar ás nais e pais ou ás titoras ou titores sobre o progreso da 
aprendizaxe e integración socioeducativa dos seus fillos ou fillas ou pupilos 
ou pupilas, cumprindo as obrigas de dispoñibilidade dentro do horario 
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establecido no centro para a atención a aqueles que lle impoña a normativa 
aplicable. 

k) 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. 
 

Aspectos organizativos respecto ó profesorado.   
 
Funcións do profesorado.- As diferentes funcións atribuídas ó profesorado 
axustaranse ó disposto na normativa vixente en materia de educación. No 
caso de ser mestre titor/a dun grupo de alumnos/as, a parte destas funcións, 
o profesorado asumirá as funcións propias desa titoría (reflectidas no D 374/96 
ROC).   
 
Horario do profesorado.- E termos xerais o horario do profesorado do centro 
será elaborado a comezo de cada curso dende a xefatura de estudos, oída a 
comisión de coordinación pedagóxica, e seguindo a Orde do 23 de xuño de 
2011 pola que se regula a xornada de traballo do persoal funcionario e laboral 
docente así como os diferentes currículos (EI e EP) que regulan a carga 
horaria das áreas de cada etapa educativa. Na elaboración destes horarios 
tratarase de dar resposta ás necesidades pedagóxicas e organizativas que 
poidan xurdir. En ningún caso a elaboración destes horarios estará 
condicionada por intereses persoais do profesorado.   

Segundo establece a normativa vixente (Orde do 23 de xuño de 2011) a 
xornada semanal do profesorado será de trinta e sete horas e media, das cales 
trinta serán de permanencia no centro. Destas trinta horas semanais, vinte e 
cinco terán carácter lectivo a razón de cinco horas diarias (de luns a venres de 
9:30h a 14:30h). As cinco horas restantes (martes pola tarde  de 16:30 a 19:30 
e os luns, mércores, xoves e venres, en función de gardas e traballos ) 
dedicaranse entre outras tarefas a: titorías de alumnado, titorías de pais e nais, 
reunións de equipos de ciclo e departamento, avaliacións, dinamizacións, 
participación en reunións dos órganos colexiados, reunións para a elaboración 
ou modificación de documentos de planificación e gardas de biblioteca . 

Seguindo esta normativa establécese que o profesorado do centro que 
non teña horario completo (docencia inferior a 25 horas semanais) completará 
o seu horario facendo gardas, apoios na aula, ou planificando as coordinacións 
no caso de ser coordinadores dalgún equipo. Estes horarios serán 
organizados dende a xefatura de estudos (os horarios dos apoios na aula 
serán realizados en colaboración co Departamento de Orientación tendo en 
conta así as necesidades educativas de cada aula).   

A xefatura de estudos velará polo cumprimento do horario por parte do 
profesorado baseándose na normativa vixente (Resolución do 24 de Febreiro 
de 2016)  no tema de licenzas e permisos. As faltas de asistencia e de 
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puntualidade do profesorado serán comunicadas ó xefe/a de estudos coa 
suficiente antelación (o antes posible) para facilitar así a organización do 
centro. Ante ausencias por imprevistos (ausencias ó posto de traballo non 
programadas) que poidan xurdir durante o curso, o mestre en cuestión deberá 
comunicar coa maior celeridade posible a algún membro da dirección a súa 
ausencia a través do medio que considere máis eficaz e rápido en cada 
momento (chamada telefónica, mensaxe,...). As correspondentes 
xustificacións realizaranse a posteriori ante o xefe/a de estudos e seguindo a 
normativa vixente en cada caso.   

Dentro do horario docente, merece especial mención o horario dos 
membros que conforman o equipo directivo. Dito horario realizarase seguindo 
a normativa vixente nesta materia, tratando de respectar a liberación horaria 
deste profesorado. O horario destes membros será completado por outro 
profesorado, sendo isto organizado por parte da xefatura de estudos.  O 
equipo directivo fará todo tipo de gardas de aula,  de recreo  e de transporte, 
aínda que con certa flexibilidade en función dos imprevistos que poidan xurdir 
e que requiran a súa presenza.    

Estarán exentos de gardas de aula o profesorado de  AL, outros 
profesores itinerantes dependendo do seu horario de permanencia no centro, 
por teren horario de atención ó alumnado  completo. 

Dentro do seu horario, o profesorado de PT, AL e Orientador/a disporá 
dunha sesión semanal común na que se reunirán para realizar a coordinación 
do traballo do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo.    
 
Adscrición de profesorado a cursos. - A adscrición de profesorado a grupos 
realizarase seguindo a normativa vixente (CAP V Orde 22 xullo de 1997, e 
Orde  28  de Xuño do 2010, que modifica parcialmente a anterior) e a orde de 
calendario escolar de cada curso), polo que ó comezo de cada curso 
académico, e como un punto da orde do día do primeiro claustro do curso, 
realizarase unha adscrición de profesorado titor a un grupo de alumnos así 
como a adscrición de profesorado especialista a grupo. Esta adscrición 
realizarase do seguinte xeito:   
 

• A dirección, no primeiro claustro do curso, e unha vez oído este, asignaralle 
curso e grupo de alumnos a cada un dos mestres do centro. Dita proposta 
tratará de priorizar os seguintes aspectos: 

- Prestarlle a mellor atención posible ó alumnado do centro.  
- Rentabilizar ó máximo o capital humano dispoñible. 
- Consensuar a proposta facilitando o contraste de opinións.  
- Respectar en todo caso o posto de traballo e/ou especialidade que cada 

mestre teña asignado pola súa adscrición ó centro.  
- Respectar o dereito de que cada grupo de alumnos/as manteña o mesmo 

titor/a durante dous cursos seguidos (xeralmente na orde seguinte: 1º-2º; 3º-
4º; 5º-6º). No segundo ciclo de EI (4º-5º-6º) o alumnado permanecerá co 
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mesmo titor/a durante os tres cursos, salvo casos excepcionais que requirirán 
as autorizacións pertinentes.    
 

• No caso de no centro haxa varios aspirantes ó mesmo ciclo ou curso, e non 
existir consenso na adscrición, a proposta de adscrición farase de acordo coa 
seguinte orde de prioridades: 

- Maior antigüidade como propietario definitivo no centro. 
- Maior antigüidade no corpo como funcionario de carreira. 
- Menor número de rexistro persoal ou orde de lista se é o caso (aplicable tamén 

no caso de mestres provisionais).   
 

• Excepcionalmente, e cando a xuízo do equipo directivo do centro existan 
razóns pedagóxicas suficientes para obviar o criterio de permanencia co 
mesmo grupo de alumnos/as durante dous cursos seguidos na orde 
establecida anteriormente, o director/a disporá a asignación deste mestre/a ou 
mestres/as afectados a outro curso, área ou actividade docente, oídos o 
interesado e o claustro, e coa conformidade da inspección educativa.   
 
CONCRETAR AS RAZÓNS PEDAGÓXICAS  
 

- Existencia dun familiar directo no grupo.  
- Levar dous anos consecutivos co mesmo grupo.  
- Existencia dun procedemento ou un problema para levar a cabo a súa tarefa.  
- A entrada nalgún proxecto educativo que requira continuidade co alumnado. 
- Algún tipo de circunstancias conflitivas que  afecte directamente ao mestre/a 

e que poda supoñer que o titor/a non teña a preparación axeitada e considere 
que non ten a capacidade como para desenvolvelo.     
 
Canles de información e participación.   
 
Información.  
A información ó profesorado do centro realizarase fundamentalmente a través 
das canles seguintes:  
- Para asuntos de interese xeral inmediato o equipo directivo poderá convocar 
as reunións informativas urxentes ou claustros extraordinarios que considere 
oportunos. Estes realizaranse, como norma xeral, nas tardes dos martes de 
17:00 a 18:00 horas.  
- Mensualmente, dende a xefatura de estudos e a modo informativo para o 
profesorado, exporase nun taboleiro da sala de mestres o rexistro de faltas 
mensuais do profesorado do centro no mesmo formato que se lle remite ó 
inspector de zona. 
  - Outro tipo de comunicacións (informacións sindicais, ofertas de empresas, 
notas de prensa interesantes, etc.) serán expostas noutro taboleiro da sala de 
mestres.    
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Participación.  
O profesorado participará na dinámica xeral do centro a través das canles 
seguintes:   
- Todo o profesorado do centro terá dereito a incluír na orde do día dos 
diferentes claustros ordinarios os temas que considere oportunos e de interese 
seguindo o procedemento axeitado.  
 - Os diferentes órganos de goberno colexiados así como os órganos de 
coordinación son foros privilexiados onde o profesorado pode facer oír as súas 
opinións respecto dalgún tema en concreto.  
- Ó inicio de cada curso escolar todo profesorado formará parte dun equipo de 
traballo (biblioteca, tics, ENDL ou actividades complementarias e 
extraescolares) no que participará activamente na adopción de decisións do 
equipo. Cada un destes equipos estará coordinado por un mestre/a elixido a 
comezo de curso prioritariamente entre o profesorado con destino definitivo no 
centro e por un período de dous anos.   
 
Vía de comunicación:  
A administración educativa garante a todos os seus membros o acceso a un 
correo corporativo, polo que se cumpre co art. 27 da Lei 11/2007, de 22 de 
junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, poden 
utilizarse medios electrónico de convocatoria e notificación. (art. 3.2 da LEI 
2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia).  
Aínda que se poidan realizar notificacións en papel (claustros ou consellos 
escolares) o correo corporativo da xunta será a canle o cauce habitual de 
comunicación. Tamén se poderán empregar outros métodos (wasapp) para 
notificacións rápidas. 
 

PROFESORADO EN PRÁCTICAS 
Cada profesor do centro decidirá libremente se desexa acoller ou non 

a profesorado en prácticas. 
Procedemento do centro 
O protocolo a seguir co alumando que realiza as prácticas no centro será o 
seguinte 

1. Recibimento e presentación ao equipo directivo e ao profesor titor do alumno/a 
en prácticas. Entrega de documentación. 

2. Visita ás instalacións do centro 
3. Información sobre a documentación do centro (NOF, PEC…): disponiblilidade 

na páxina web do centro. 
4. Orientacions que poida trasmitir a Universidade. 
5. Información das normas do profesorado en prácticas. 
6. Preguntas e aclaración de dúbidas 

Normas que o centro considera que debe seguir o profesorado en prácticas 
• Cumplir o horario escolar do centro durante a súa estancia no mesmo. 
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• Comunicar as faltas de asistencia con antelación, se é posible, e xustificalas. 
• Poderá impartir clases sempre coa supervisión do profesor que o acolle e 

nunca poderá ser utilizado coma un sustituto deste. 
• Realizar as quendas de recreo con seu titor/a 
• Pedir axuda sempre que o considere oportuno e resolver as dúbidas que 

poida ter con respecto a elaboración da súa memoria ou da programación 
das actividades. 

• Deberá manter  unha actitude de responsabilidade e cooperación co centro. 
Respecto polas actividades programadas polo centro e polos profesores 
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9. ALUMNADO 
 

Dereitos e deberes.   
O alumnado do centro terá os dereitos e deberes que a lexislación en 

materia educativa lle outorga (reflectidos na LOMCE e na Lei 4/2011).   
1. Recoñécenselle ao alumnado os seguintes dereitos básicos de convivencia 
escolar, sen prexuízo dos establecidos nas leis orgánicas de educación: 

a) A recibir unha formación integral e coeducativa que contribúa ao pleno 
desenvolvemento da súa personalidade nun ambiente educativo de 
convivencia, liberdade e respecto mutuo, tendo en conta as características 
psicoevolutivas 

b) A que se respecten a súa identidade, integridade e dignidade persoais: 
• O centro ten a obriga de reservar a información disponible sobre as 

circunstancias persoais e familiares do alumnado solicitando autorización as 
familias cando se precise para a utilización dos datos ou imaxe do alumnado 

• O centro comunicará as autoridades competentes calquera problema de tipo 
sanitario que poidera afectar ou por en perigo a comunidade escolar. 

c) A ter as mesmas oportunidades e non ser discriminado: 
• Por razón de sexo, nacemento, conviccions políticas, relixiosas ou calquera 

outra persoal ou social 
- A percibir aquelas axudas precisas para compensar as carencias familiares, 

económicas ou socioculturais facilitando a información das becas, axudas, 
servizos de apoio adecuados as necesidades… 

d) Á protección integral contra toda agresión física ou moral, e en particular 
contra as situacións de acoso escolar 

e) A participar directamente no proceso educativo cando sexa consultado pola 
Administración educativa 

f) A participar na confección das normas de convivencia e na resolución pacífica 
de conflitos e, en xeral, a participar na toma de decisións do centro en 
materia de convivencia. 

 
2. Son deberes básicos de convivencia do alumnado: 

a) Aproveitar o posto escolar que a sociedade pon a súa disposición 
• Asistir a clase con puntualidade e co material preciso. 
• Aproveitar o estudio e desenvolver as suas capacidades ao máximo 
b) Participar e colaborar na mellora da convivencia escolar e na consecución 

dun adecuado clima de estudo no centro, respectando o dereito dos seus 
compañeiros ou compañeiras á educación. 

c) Respectar a dignidade e as funcións e orientacións do profesorado no 
exercicio das súas competencias, recoñecéndoo como autoridade educativa 
do centro. 

d) Respectar a liberdade de conciencia, as conviccións relixiosas e morais, a 
igualdade de dereitos entre mulleres e homes e a dignidade, integridade 
e intimidade dos restantes membros da comunidade educativa. 



- 48 - 

NOF  CEIP MARCÓN 

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

f) Conservar e facer un bo uso das instalacións e dos materiais do centro. 
g) Intervir,  a  través  das  canles  regulamentarias,  en  todo  aquilo  que  

afecte  a convivencia dos seus respectivos centros docentes. 
h) Seguir as directrices do profesorado respecto da súa educación e aprendizaxe. 

 
Canles de información e participación.   
 
Información.  
A información ó alumnado do centro realizarase fundamentalmente a través 
das canles seguintes:  
- A información relevante que afecte e faga referencia ó alumnado do centro 
será transmitida polo titor/a. 
 - Resultará fundamental que o alumnado sexa informado das normas 
fundamentais que afectan á súa vida escolar (disciplina, comportamento, 
actividades, entradas e saídas,...), entendidas estas non como unha 
imposición senón como unha regulación favorecedora da convivencia escolar. 
Os titores dedicarán especialmente a este fin o primeiro mes de cada curso.  
- Todo o alumnado (e as familias) deberá ser coñecedor dos criterios 
académicos que se seguirán ó longo de todo o curso nas diferentes áreas 
(material necesario, traballos a realizar, sistema de avaliación, tarefas 
escolares,...) sendo informados polo mestre encargado de impartir a área en 
cuestión.  
- Todo o alumnado recibirá a necesaria información sobre o seu rendemento 
escolar a través das canles que se consideren máis axeitadas en cada 
momento (boletíns, informes, informacións verbais,...).      
 
Participación.  
O alumnado participará na dinámica xeral do centro a través das canles 
seguintes:  
 - Partirase de que a participación do alumnado na toma de decisións en temas 
que lle afectan directamente favorece o seu desenvolvemento persoal, polo 
que o profesorado tratará de articular canles que incentiven á participación do 
alumnado do centro na toma de decisións, tendo en conta a súa idade e 
respectando sempre o marco normativo que ordena e regula o comportamento 
e relacións de alumnado, profesorado e familias.  
- O titor/a será o encargado de recibir as comunicacións, suxestións, ou 
inquedanzas dos seus alumnos e darlle canle, se non fosen da súa 
competencia, cara a dirección do centro.     
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10. ANPA 
A asociación de país e nais é un organismo autónomo dentro do 

organigrama do centro. As súas atribucións veñen determinadas polo 
disposto no artigo 105 do Regulamento Orgánico das escolas de E. Infantil e 
dos Colexios de E. Primaria. 

 
11. FAMILIAS 

DEREITOS E DEBERES DAS NAIS E PAIS OU DAS TITORAS OU 
TITORES. 

1. As nais e pais ou as titoras ou titores, en relación coa educación dos seus 
fillos ou fillas ou pupilos ou pupilas, son titulares dos seguintes dereitos de 
convivencia e participación, sen prexuízo dos establecidos nas leis orgánicas 
de educación: 

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

b) A estar informados sobre o progreso da aprendizaxe e integración 
socioeducativa dos seus fillos ou fillas, para o que se lles facilitará o acceso 
ao profesorado e aos membros dos equipos directivos dos centros docentes: 

• Asistir polo menos a unha reunión anual a titoría do seu fillo para informarlle 
da marcha do curso e as normas que regulamentan  a convivencia no centro 

• Entrevistarse co profesor titor ou con calquera profesor especialista do seu 
fillo para poder informarse de calquera asunto relacionado co centro ou coa 
marcha do aprendizaxe do seu fillo/a. 

• Poder solicitar entrevistas co equipo directivo, sempre respectando o horario 
deste, para solucionar calquera problema. 

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

d) A ser oídos nos procedementos disciplinarios para a imposición de medidas 
correctoras de condutas contrarias á convivencia dos seus fillos ou fillas ou 
pupilos ou pupilas. 

e) A manifestar todas aquelas suxerencias que crea convinte a través do titor/a, 
director/a ou representante da ANPA no Consello Escolar e a través do BUZÖN 
de SUXERENCIAS 

f) A participar no proceso educativo a través de consultas e outros 
procedementos de participación directa que estableza a Administración 
educativa. 
2. Así mesmo, como primeiros responsables da educación dos seus fillos 
ou fillas ou pupilos ou pupilas, teñen os seguintes deberes: 

a) Coñecer, participar e apoiar a evolución do seu proceso educativo, en 
colaboración co profesorado e co centro. 

• Facilitar a información que demanden os titores para mellorar  o proceso de 
aprendizaxe dos seus fillo/as 

• Asistir ao colexio sempre que sexa requerida a sua presenza. 
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• Facilitar  o  material  de  traballo   necesario  para  realizar  as  tarefas  e 
actividades da escola 

• Colaborar   no   cumprimento   das  obrigas  dos  seus   fillos  co   colexio: 
puntualidade, asistencia, hixiene, orde… 

• Comunicar as faltas de asistencia ou puntualidade do seu fillo/a así como 
todas aquelas incidencias que poidan repercutir  no  alumno/a. 

• Comunicar as enfermedades do seu fillo/a o antes posible. 
b) Coñecer as normas establecidas no centro, respectalas e facelas respectar, 

así como respectar e facer respectar a autoridade e as indicacións ou 
orientacións educativas do profesorado no exercicio das súas competencias. 

c) Fomentar o respecto polos restantes compoñentes da comunidade educativa. 
Colaborar co centro na prevención e corrección das condutas contrarias.   
  
 Aspectos organizativos respecto ás familias. 
 
 - As familias do alumnado matriculado no centro, así como calquera persoa 
externa ó mesmo, non poderá acceder ó interior do centro salvo autorización 
previa dalgún mestre do centro. Como norma xeral, durante a xornada lectiva 
(de 9:30h-14:30h), quédalle prohibido a toda persoa allea ó centro, acceder ás 
diferentes aulas salvo autorización expresa.  Polo que a porta de entrada 
principal permanecerá pechada dende as 9:45 e deberase facer uso do timbre. 
 
- No caso de traer material ou a merenda a un alumno que o esquecera, 
entregarallo á conserxe ou ao membro do equipo directivo ou profesor que 
nese momento estea de garda para que o leve a aula correspondente.  
 
- Cando se trate de buscar a un alumno, deberá esperar na entrada a que o 
conserxe ou profesor de garda  vaia buscalo, e cubrir un papel conforme o 
leva. 
 
- Para que calquera xestión administrativa que precisen realizar existe un 
horario de secretaría que será fixado ao inicio de cada curso en función do 
horario lectivo do mestre/a que leve a cabo esa función. A ser posible, 
coincidirá coa primeira sesión (hora de entrada) e a última (recollida do 
alumnado).  
 
- Aqueles pais/nais que acudan con mascotas ao exterior do recinto escolar 
deberán levalas convenientemente suxeitas ou nos brazos, facéndose 
totalmente responsables do seu comportamento. O acceso ao interior do 
centro con mascotas non será permitido. (Nas dúas situacións anteriores 
exceptúanse os cans guía)    
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12. COMUNICACIÓN E RELACIÓN COAS FAMILIAS  
Información. 
A información ás familias do centro realizarase fundamentalmente a través 

das canles seguintes:   
- Ó inicio de cada curso escolar as familias recibirán por escrito, dende a 
dirección do centro, información sobre os seguintes temas organizativos: 
comezo e remate das clases, horario do centro, período de vacacións 
escolares, días non lectivos no centro, conmemoracións que se realizarán, 
datas de exposicións de listado dos libros de texto para o curso seguinte, 
horario de titoría de pais, canles de comunicación co centro e coa ANPA, e 
todas aquelas informacións que ó comezo de cada curso dende o equipo 
directivo se consideren importantes para o desenvolvemento óptimo do curso.  
 - Ó inicio de cada curso, dende a dirección do centro, remitirase ás familias 
un extracto resumo das normas xerais de organización e funcionamento do 
centro. E do plan de absentismo. Exporanse tamén na páxina web do centro.   
- As informacións colectivas ás familias faranse dende dirección a través de 
notificacións ou circulares escritas co logotipo oficial do centro, coa intención 
de ir introducindo  a aplicación Tokk app Scholl, que co paso do tempo debe 
converterse na vía principal de comunicación. 
 - As informacións dirixidas a unha familia en concreto poderán facerse a 
través do titor/a ou da dirección, en función do asunto notificado, tanto por 
escrito como por tokk app por mail o por teléfono (en caso de posuír a 
aplicación) . 
- As reunións de titoría entre as familias e os mestres que impartan docencia 
ó alumno/a en cuestión serán organizadas entre o titor e a familia en cuestión. 
O profesorado especialista deberá comunicar ó titor/a o seu interese por 
entrevistarse cunha familia, correspondéndolle ó titor organizar a recollida de 
información para transmitila en dita entrevista.  
- Para favorecer o dereito á información das familias sobre a evolución 
académica dos seus fillos, establécese como día de atención a pais todos os 
martes en horario de 17:00h a 18:00h. (concertar cita) Para evitar esperas e 
aglomeracións nesa hora  as familias deberan concertar con antelación a cita 
co mestre en cuestión. No caso de incompatibilidade de horarios, 
puntualmente poderanse concertar entrevistas noutro horario diferente a este 
(previo coñecemento da xefatura de estudos). Pola súa parte, o titor/a ou o 
mestre/a especialista, previo coñecemento do titor/a, poderán solicitar unha 
entrevista persoal coa familia, que se fará ben a través de chamada telefónica 
ou ben empregando calquera outro medio que o mestre considere oportuno 
en cada caso (notas en axendas, notas escritas do profesorado, verbalmente 
ó alumno/a, ...). 
 - A dirección do centro facilitará os contactos entre a ANPA e as familias, 
repartindo os comunicados ó alumnado, recollendo información e 
trasladándolla á ANPA,... Dende a dirección só se dará traslado de 
comunicados informativos ás familias cando estes sexan realizados dende a 
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ANPA (previa supervisión da dirección) ou dende a propia dirección do centro. 
As demais informacións dirixidas ás familias (anuncios, actividades, actos, ...) 
serán expostas nos taboleiros de anuncios do centro unha vez valorada pola 
dirección a idoneidade das mesmas.    
- Trimestralmente informarase ás familias sobre a evolución académica do 
alumnado. Como norma xeral empregaranse os boletíns do programa XADE, 
podendo ser complementados estes boletíns con informes individualizados de 
desenvolvemento. As familias do alumnado con ACI recibirán informes 
individualizados da evolución académica dos seus fillos sendo estes 
redactados co colaboración das mestras/es de PT ou AL en función da propia 
ACI e de cal sexa o tipo de reforzo que reciban, e en colaboración co 
orientador/a do centro.  
- As familias serán informadas dos diferentes temas tratados e acordos 
tomados nas diferentes reunións de consello escolar a través dos seus 
representantes.     
 

Participación.  
A participación das familias do centro realizarase fundamentalmente a 

través das canles seguintes:  
- Da ANPA, que terá reunións periódicas co equipo directivo, fixadas ao inicio 
de cada curso.  
- Do Consello Escolar (a través dos seus representantes). 
 - As familias participan e colaboran activamente en actividades concretas 
durante o curso: Nadal, exposicións, charlas, colaboración no Entroido,…    
 
 
 
 

13. COLABORACIÓN CON INSTITUCIÓNS E ENTIDADES DO ENTORNO 
 

13.1  Relacións co Concello. 
Co fin de unificar actuacións, dende a dirección do centro tratarase de 

manter unha relación de coordinación positiva cos responsables do concello. O 
concello terá representación no centro fundamentalmente a través da persoa 
nomeada polo mesmo para formar parte do Consello Escolar. A través deste 
representante trataranse de canalizar as demandas, suxestións, … que se 
considere que precisan a intervención do concello, posto que é competencia do 
concello encargarse do mantemento das instalacións do centro. A parte desa 
coordinación regular mantida a través do representante do concello no consello 
escolar, ante calquera incidencia de carácter inmediato, a dirección do centro 
contactará directamente co representante do concello que se considere máis 
axeitado en cada momento.    

 

13.2 Relacións con outras institucións. 

- Outros organismos (servizos sociais, sanitarios, asistenciais...) O centro ten 



- 53 - 

NOF  CEIP MARCÓN 

dispoñibilidade para recadar e/ou trasladar aquela información relevante 
para o proceso educativo. Este “trasvase” de información deberá realizarse 
formalmente (por escrito), previa solicitude escrita e fundamentada. 

- Outros organismos (ASPANAEPS, Policía...): O centro realizará, en 
colaboración con estes organismos, diferentes programas encamiñados a 
mellorar a convivencia: “Ponte no meu lugar (ASPANAEPS); Plan Director de 
Convivencia Escolar (Policía Nacional)... 
 
 
 

 
 
 

14. COORDINACIÓN COS CENTROS ADSCRITOS 
 

O CEIP de Marcón está adscrito o IES Frei Martín Sarmiento. Todos os 
anos, chegadas as datas de matrícula, o centro ponse en contacto con eles 
para levar a relación do alumnado que vai continuar no devandito IES. Cara a 
final de curso o equipo directivo do IES, convoca unha reunión de pais de 6º 
no colexio para unha primeira toma do contacto. Póñenlles un vídeo 
informativo, cóntanlle o funcionamento do mesmo e resólvenlles as dúbidas 
que teñan. Sempre ten éxito a convocatoria. Outro día son os alumnos os que 
visitan as instalacións do centro. Tamén fan un curso de mediación. 
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15. CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN E SELECCIÓN DE ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES. 

 
Estas actividades son un factor enriquecedor do noso alumnado pois:  

 ▪ Amplían a súa información. 
 ▪ Fórmanlles en diferentes facetas da súa personalidade. 
 ▪ Favorecen a convivencia tanto entre o alumnado, como entre este e o 

profesor. 
 

Cando a actividade requira saír do centro prepararanse unhas 
autorizacións para que sexan asinadas polas familias. 

A organización anual das distintas actividades complementarias e 
extraescolares estará recollida na PXA. 
 
 
 

 
 

16. EQUIPAMENTOS E RECURSOS DO CENTRO. 
 

16.1 Xestión económica. 

Os ingresos do centro veñen fundamentalmente aportados por parte da 
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria ben a través dunha partida 
xeral para gastos de funcionamento ou ben a través de partidas finalistas 
dirixidas a un determinado gasto máis concreto. Estes ingresos serán realizados 
nunha conta bancaria da que son titulares os tres membros do equipo directivo.  

A xestión dos recursos económicos do centro será realizada 
principalmente polo secretario/a do centro co visto e prace do director/a. Dita 
xestión terá que ser aprobada anualmente polo director,  que informará ao 
claustro e ao consello escolar, que avaliará a mesma positiva ou negativamente, 
para posteriormente ser remitida ó correspondente departamento de xestión 
económica de centros da Consellería de Educación. A xustificación dos 
ingresos e dos gastos quedará reflectida en dous documentos fundamentais: 
libro de contas e dossier de facturas. Ambos documentos estarán arquivados 
na secretaría do centro e poderán ser ollados por calquera membro da 
comunidade educativa que o demande formalmente e sempre na compaña do 
director/a ou do secretario/a do centro.  

No seo do Consello Escolar crearase unha comisión económica de 
centro, formada polo secretario/a, o director/a, un representante do profesorado, 
e un representante de pais/nais, que terá como función principal supervisar, 
antes da avaliación por parte do consello escolar das contas anuais, o balance 
de ingresos e gastos do centro. Para iso, anualmente reunirase dita comisión 
no mes de xaneiro, e sempre antes de ser expostas as contas no claustro e no 
Consello Escolar.   
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Os gastos xerais que afecten ó funcionamento xeral do centro serán 
asumidos polo propio centro sen seren descontados do orzamento de ningún 
equipo. Todos aqueles gastos que se realicen por compras a cargo das partidas 
económicas do centro deberán ser correctamente xustificadas 
documentalmente ante o secretario/a, ben sexa coa correspondente factura ou 
co xustificante de compra. O secretario/a corroborará que o material adquirido 
con cargo ó centro sexa realmente empregado no centro.  

Para axilizar e optimizar recursos, voluntariamente o profesorado 
responsable da partida económica asignada ó seu equipo poderá facer compras 
do material necesario adiantando el mesmo os cartos no momento da compra. 
Despois da correspondente xustificación ante o secretario/a, estes cartos 
seranlle devoltos coa maior brevidade posible (como norma xeral este 
reembolso realizarase mensualmente por parte do secretario/a).     

 
16.2 Fotocopias.  

O centro conta cun total de dous fotocopiadoras,  adquiridas por parte do 
centro en sistema de renting. As dous fotocopiadoras  imprimen en branco e 
negro e  en cor. Unha parte do  local de secretaria está habilitado para o uso 
das dous fotocopiadoras, así como diferente material de copistería (folios, 
canutillos, encadernadora, portadas, plastificadora, grapadora grande e 
taladradora, ).  

O uso das fotocopiadoras non está controlado a través de ningún sistema 
(códigos para o profesorado). Motivo polo cal se pide a todo o profesorado sexa 
responsable á hora de facer fotocopias, de modo que se fagan as estrictamente 
necesarias, sobre todo as fotocopias en color, tendo en conta ademáis, que a 
máis económica. 
 

16.3  Achegas voluntarias ó centro.  
O centro poderá recibir achegas voluntarias por parte de pais/nais, ou de 

diferentes asociacións sempre e cando ditas achegas sexan totalmente 
altruístas e non pidan nada a cambio. O equipo directivo será o encargado de 
organizar e distribuír ditas achegas en función das necesidades do centro.      

 
 

17. PROCEDEMENTO PARA A APLICACIÓN E REVISIÓN DESTE 
DOCUMENTO. 
 

Cada mestre/a do centro terá copia deste documento e deberá dar a coñecer 
a existencia e contido do mesmo aos seus alumnos/as e pais/nais dos 
mesmos. Ao comezo de cada curso (se fose necesario), o presente 
documento poderá ser revisado polo Claustro e Consello Escolar para facer 
os cambios que fosen necesarios. 
 

18. MEDIDADES PARA A DIFUSIÓN DESTAS NORMAS. 
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Dende o noso centro facilitarase a difusión destas NOF a toda a 

comunidade educativa: 
• Estará publicado na nosa páxina web. 
• As familias serán informadas da súa existencia nas reunións anuais de 

titoría. 
• O profesorado titor informará ao alumnado explicando as posibles dúbidas 

que poidan xurdir . 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


