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1.– Calendario escolar 

2.– Saúdo e benvida 

3.– Calendario de avaliacións 

4.– 5– Profesorado  

5– Horario: lectivo, actividades extraescolares, atención a país/nais  

6.– Directiva da ANPA, Consello Escolar  

7.– Servizos: comedor e transporte  

8.– Actividades complementarias: centro e ANPA  

9.-14– Proxecto Educativo: obxectivos e sinais de identidade,...  

15– 22.– Normas de organización, funcionamento e convivencia do cen-
tro.  

Faltas de convivencia  

 A reiterada asistencia a clase sen o material e e/ou equipamento necesario. 

 Faltas de asistencia inxus ficadas e faltas reiteradas de puntualidade.  

 Non par cipar nas ac vidades de aula. 

 Rexeitar seguir na aula ou fóra dela as indicacións do profesorado. 

 Faltas de respecto ao  dereito ao estudo/traballo dos seus compañeiros/as 

 Discriminar a calquera membro da comunidade educa va. 

 Deterioro ou dano causado intencionadamente nas dependencias da aula,  mate-
rial desta, ou dos obxectos e/ou pertenzas  doutros membros da C. Educa va.  

 Acto de indisciplina, inxuria, respecto  a calquera membro da C. Educa va. 

 Acto de desa o á autoridade do profesorado e/ou persoal  do centro.  

 Agresión sica e/ou verbal  contra calquera membro da C. Educa va. 

 Portar calquera obxecto, substancia , ... perigoso para a súa integridade e/ou de 
calquera membro da C. Educa va. Levar o móbil á clase/pa o sen permiso. 

 Amoestación  verbal  ou por escrito do profesor/a. 

 Chamada telefónica ás familias. Entrevista co tor.  

 Comparecencia ante a Xefatura de Estudos. Entrevista con esta.  

 Realización de traballos e/ou tarefas compensatorias da falta.  

 Repoñer e/ou pagar o deterioro causado.  

 Suspensión do dereito a par cipar nas ac vidades complementarias, extraescola-
res. 

 Suspensión do dereito de asistencia  a determinadas clases, ao centro. 

 Expulsión do centro                                                                                                        22 

Medidas correctoras 

Índice 



O Consello Escolar e o Claustro de Profesores do CEIP Pluri-

lingüe Monforte   dan  a benvida  aos pais, nais e  alumnos/as 

do Centro, no comezo deste  novo curso. 

Esperamos contar co seu apoio e colaboración para facer  dos 

nosos alumnos/as   persoas  autónomas, traballadoras,  respon-

sables e  cun excelente  nivel de  competencias; así como para 

formalos  nun ambiente de aprendizaxe e traballo seguro e aco-

lledor , que   favoreza a  boa relación e entendemento detodos 

os sectores da comunidade educativa e que poña a semente para 

que os nenos e nenas deste centro teñan  un futuro brillante co-

mo  persoas, cidadáns  e profesionais.  

        Setembro 2018 

            2 

Falar nun ton de voz moderado, evitando a contaminación acús ca. 

Sensibilizar no consumo responsable da auga,  papel, etc. 

Coidar e conservar o material e as instalacións. 

Manter o comedor limpo, sin  rar ao chan nada.  

Consolidar: compañeirismo, respecto e tolerancia 

Tratar con cortesía ao persoal  do comedor. 

Evitar comentarios despec vos/ palabras mal soantes.  

Respectar  a mul culturalidade e a diversidade. 

Conseguir un entorno sico e social saudable 

Transporte escolar  

 

U lizar o servizo habitualmente , respectando ao persoal /compañeiros/
as ,usuarios do servizo.  

Sentar sempre no lugar asignado.  

21 



 

 
1º Trimestre: 

 Comezo das clases: 12 de setembro 

 Comezo xornada partida: 1 de outubro 

 Días non lectivos:   7 de decembro  

 Vacacións de Nadal: 24 de decembro ao  7 de xaneiro (inclusive). 

 

2º Trimestre: 

 Comezo das clases:  8 de xaneiro de 2019 

 Entroido: 4,5 e 6 de marzo  de 2019 

 Vacacións de Semana Santa:  do 15   ao 23  de  abril  de 2019, ambos 
inclusive. 

 

3º Trimestre: 

 Comezo das clases:  24   de abril de 2019 

 Vacacións de verán: 22  de xuño de 2019 

 

Nota:  Son festivos os días sinalados como tal no calendario laboral do ano  
2018 , 2019  e  festas locais. 

 

ENTREGA DE NOTAS:  

1ª  avaliación:  20  de decembro 

2ª  avaliación:  29 de marzo 

3ª  avaliación:  21 de xuño 

                     3 

Calendario escolar Obriga de reparar os danos que cause, individual/ colec vamente, de forma in-
tencionada ou por neglixencia, ás instalacións e aos materiais do centro , incluí-
dos os equipos informá cos e o so ware, e aos bens doutros membros da comu-
nidade educa va, ou a facerse cargo do seu custo. Obriga de res tuír o subtraído 
ou, a indemnizar o seu valor. As nais e pais/nais e/ou tor/as legais serán res-
ponsables civís nos termos previstos pola lexislación vixente.  

U lizar unha ves menta e elementos ornamentais adecuados, así como coidar o 
aseo persoal (roupa depor va, en Educ. Física; cabeza descuberta dentro do edi-
ficio). 

Comedor: obxec vos e normas básicas 

Promover e desenrolar hábitos alimentarios saudable  

Garan r unha dieta sa, atrac va, variada e  equilibrada que favoreza a saú-
de e que fomente  o gusto por ela, con racións adaptadas a súa idade e ape-

to. 

Reducir o consumo de graxas saturadas e o abuso de doces.  

Probar todos os pratos do menú (agás, alerxias). 

Comer sen présas, mas gando ben os alimentos. 

U lizar axeitadamente os cubertos e vaso,  sen xogar con eles.  

Promover hábitos hixiénicos saudables  

Lavar  as mans (antes e despois) e  os dentes  despois da comida e sentar  
correctamente. 

Mas gar coa boca pechada, sin  falar nin beber coa boca chea. 

Beber e comer pausadamente. 

Usar o pano de mesa e  manter limpo o seu espazo. 

Entrar e saír ordenadamente, sen berrar,  ocupando o  si o asignado.    20 



 Profesorado 

 Equipo Directivo: 

Directora:  Dª  María Núñez  

Xefa de Estudos: Dª  Mª del Carmen Pérez  

Secretaria:  Dª  Pilar Casanova  

Titorías:   

Educación Infantil: 

4º :  Dª  Mª Dolores Díaz 

5º : Dª Goretti Díaz  

6º A:  Dª Mª  Montserrat Novelle 

Apoio E. Infantil:  Dª  Gloria Vázquez  

Educación Primaria: 

1º A: Dª  Mª del Carmen Pérez  

1º B: Dª  Ana Armesto  

2º A: Dª  Isabel Serén  

2º B: D.  Manuel López 

3º A: Dª  Almudena López 

3º B: Dª Silvia López  

4º A: Dª Mª Luísa Díaz 

4º B: Dª  Aurelia Díaz  

5º A: Dª Teresa Fernández 

5º B: Dª  Pilar Casanova 

6º A: Dª  Natalia A. Álvarez/Mª Belén Blanco  

6º B: Dª  Mª José Rodríguez                                                      4 

Dereito a :  

Recibir unha formación integral e coeduca va que contribúa ao pleno desenvol-
vemento da súa personalidade nun ambiente de convivencia, liberdade e respec-
to mutuo (iden dade, integridade e dignidade persoal).  

Protección integral contra toda agresión sica/moral, e/ou situacións de acoso 
escolar.  

Par cipar na confección das normas de convivencia, no funcionamento e na vida 
do centro  e na resolución pacífica de conflitos 

Ser avaliado obxec vamente e  ver as probas corrixidas, co profesor/a, pudendo 
reclamar . 

Dereito á confidencialidade, de reunión, de  liberdade de expresión (sempre que 
esta non  falte ao respecto aos demais)  

Deberes:  

Par cipar e colaborar na mellora da convivencia escolar e na consecución dun 
adecuado clima de estudo no centro, respectando o dereito dos seus compañei-
ros/as á educación.  

Respectar a dignidade, funcións e orientacións do profesorado, recoñecéndoo 
como autoridade educa va do centro.  

Respectar a liberdade de conciencia, as conviccións relixiosas e morais, a igualda-
de de dereitos entre mulleres e homes e a dignidade, integridade e in midade 
dos restantes membros da comunidade educa va.  

Respectar as NOFC do centro  en todos os ámbitos. 

Deber de estudar e seguir as directrices do profesorado  na súa educación e 
aprendizaxe.  

Asis r a clase con puntualidade e co material preciso.                                        19 

Dereitos e deberes do alumnado  



ESPECIALISTAS: 
 
Inglés: Dª  Mª  Dolores García, Dª  Cristina Vázquez, Dª  sabel Se-

rén, Dª  Silvia  López, D Julián Méndez 
Francés: Dª Ana Armesto  
E. Física: Dª María Núñez, Dª  Julián Méndez   
Música: Dª  José Antonio Casas 
Pedagoxía Terapéutica: Dª Isabel Díaz  , Dª M. Elvira López,  
Dª Beatriz Veiga 
Audición e Linguaxe: Dª  Beatriz García  
Relixión: Dª  Mª Sol Sánchez 
Orientación: Dª  Mª José Barros  
 
HORARIO :  
 Lectivo 
 Setembro  e xuño: 8:50—13:10 h., lectivo 
              13:10 – 13:50 h. (comedor e  do transp. escolar) 
 Outubro  a maio: Mañá: 10:00- 13:30 h.  
        Tarde: 15:25- 17:00 h. 
 Actividades extraescolares ofertadas pola ANPA:  De 14:30 

a 15:20 h. e de 17 a 18 h.,  
 Servizo madrugadores: a partires das 8 h.  todo o curso)                                                            
 
 Atención a pais e nais 
Titores/as,  especialistas, orientadora: luns, de  17:00   a 18:00 h.  
Secretaría:   luns, xoves e venres: de 15:30 a 16:15 h.              
Xefatura  Estudos: luns a  venres  de  12:30 a 13:30 h.                                        
Dirección: luns  a  venres: de 10:00 a 11:00 h. 
           5 

A ser oídos, nos procedementos disciplinarios dos seus fillos/as. 

A par cipar ac vamente no proceso educa vo do seu fillo/a.   

A recibir asesoramento do Departamento  de Orientación, cando o solicite.  

Asociarse libremente dentro do ámbito educa vo.  

Deberes : 

Coñecer, par cipar e apoiar a evolución do  proceso educa vo do seu fillo/a 
en colaboración co profesorado/centro.  

Coñecer, respectar e facer  respectar as normas do centro e membros da 
Comunidade, así como  as indicacións/ orientacións educa vas do profeso-
rado.  

Facilitar o material necesario para o normal seguimento das clases.  

Colaborar co centro na prevención e corrección de condutas contrarias ás 
normas de convivencia dos seus fillos ou fillas.  

Concorrer ás asembleas, reunións e par cipar na elección dos seus repre-
sentantes no Consello Escolar e asociacións de pais/nais e/ou tor/as legais 
cons tuídas.  

Xus ficar as faltas de asistencia/puntualidade de xeito veraz e razoable.  

Resarcir economicamente dos desperfectos ocasionados intencionadamen-
te polos seus fillos/as, como responsables subsidiarios destes.  

 

 

 

                                                                                                                  18 



Directiva da ANPA 

Presidente: José Manuel Rodríguez (pai de Uxía– 4º A) 

Secretaria:  Elisa Ferreiro (nai de  Jaime—3º B ) 

Tesoureira: María  Aira ( nai de  Lucía– 5º B) 

Vocais:  Jacinta Sánchez (nai de Paula— 3º A) 

                     Yolanda  Vázquez (nai Eva ,5ºB)                                   

Consello Escolar 

Presidenta: María Núñez  

Xefa de Estudos: Mª del Carmen Pérez  

Secretaria: Pilar Casanova  

Repres.  Profesorado: Manuel López  

                    Natalia A. Álvarez 

                    Elvira López  

                    Beatriz García  

                    Gloria Vázquez  

Represent. Pais/nais: Pedro Rey (ANPA)  (pai de Nadia, 5º B) 

                    Dorinda  Díaz (nai de Carmen Irene 2º A) 

                    Jacinta  Sánchez (nai de Paula, 3º A)  

                    Marco Mar nez  (pai de Miguel, 6º A) 

           Ricardo Bernárdez (pai de Hugo B., 3º A) 

Represent. Concello:  Emilio Sánchez  

Represent. Persoal non docente: Alejandro Diéguez                                               6 

Deberes:  

Respectar e facer respectar as normas de convivencia escolar e a iden -
dade, integridade e dignidade persoais de todos os membros da comu-
nidade educa va.  

Adoptar as decisións oportunas e necesarias para manter un adecuado 
ambiente de convivencia durante as clases e as ac vidades e os servizos 
complementarios e extraescolares, corrixindo, as condutas contrarias á 
convivencia do alumnado ou, no caso contrario, poñéndoas en coñece-
mento dos membros do equipo direc vo do centro  

Asis r puntual e regularmente  a clase.  

Informar ás nais/ pais  sobre o progreso da aprendizaxe e integración 
socio-educa va dos seus fillos/as 

Controlar a puntualidade,  asistencia,   material e comportamento do 
alumnado, comunicando as faltas. 

Comunicar á autoridade competente as circunstancias de malos tratos e 
outros incumprimentos que, sobre a protección de menores, estableza 
a lexislación vixente.  

Dereitos:  

Ser respectados e recibir un trato adecuado.  

Estar informados: do proceso da aprendizaxe e integración socio-
educa va do seu fillo/a e das normas que regulamentan a convivencia do 
centro.                                                                                                                17 

Dereitos e deberes dos país/nais/titores 
legais  



Comedor: con cociña propia  

Inicio: 12 de setembro de 2018                                    Remate: 21  de xuño de 2019 

Transporte  escolar gratuíto:   

Rutas Paradas 

Municipal:  

Palacio Bus SL 

 

Florida, Chaos, Dalmiro da Valgoma 1-2,   Celso Emilio Fe-
rreiro, Avda. Galicia (Policía), Estr. de Ourense : Chinos, Vei-
guiña, nº 107; Bar Fión , Hórreo, Mercadona I e II  

Liña urbana 

Consellería:  

Empresa Monbus 

 

Cuatro Vientos,  Gullade, Campelo,  Portelo,  Axenxos,   

Esfarrapa, Meda,  Val de Bolo- Marcelle, Candeda, 

Duquesa de Alba, Reboredo,21 

Liña: Cuatro Vientos-Marcelle 

Consellería: 

Empresa Monbus 

 

Renault,  Morín: 1 y 2; ITV,  Ribasaltas 1, Ribasaltas 2,   

Proveiros,  Reigada, Tenda Girondo 

Liña: Morín-Ribasaltas 

Consellería: 

Palacio Bus, SL 

 

Salgueiros, Rozabales,  Infesta,  Piciña, Caneda– A  Fonte,  

As fontes;  Santa Mariña ( Calvos, Mato, Barreiros), Casas 
Baratas,  Benito Vice o, Calvo Sotelo, 38  

Liña: Colexio-Rozabales 

Consellería: 

Augas do Incio 

 

Bascós,  Valle Inclán 

 

Liña:  Bascós                                                                             7 

SERVIZOS Colaborar ac vamente na prevención, detección e erradicación das con-
dutas contrarias á convivencia e, en par cular, das situacións de acoso 
escolar.  

Informar das alteracións da convivencia, gardando a debida reserva e si-
xilo profesional.  

Cumprir o seu horario e calendario laboral. 

Velar polo mantemento da orde no “hall da entrada”, evitando o acceso 
ás aulas dos pais e nais.  

Dereitos:  

Impar r as ensinanzas con plena liberdade. 

Ser elector/ elixible nos órganos de goberno.  

Ser respectado e recibir un trato adecuado, nun ambiente educa vo  que  
preserve a súa integridade sica e moral 

Par cipar e  colaborar  na mellora da convivencia  e na educación integral 
do alumnado.  

Requirir ao alumnado, no recinto escolar e nas ac vidades complementa-
rias e extraescolares, a entrega de calquera obxecto, substancia ou pro-
duto prohibido no centro, e que resulte perigoso/perturbe  a súa saúde 
ou integridade persoal ou a dos demais membros da comunidade educa-

va. 

Aplicar as medidas correctoras 

Como autoridade pública, gozar de protección  e presunción de veracida-
de.                                                                                                    16 

Dereitos e deberes do profesorado  



Día das bibliotecas  escolares 

Magosto 

Nacemento 

Fes val Nadal 

Revista  escolar:: Billarda,  

Día da Paz 

Entroido 

Día do Libro 

“Letras Galegas” 

Festa fin de curso 

Concursos e certames de interese. 

Visitas/Saídas   e/ou outras ac vida-
des culturais: segundo xurdan ao 
longo do curso e sempre que teñan 
interese pedagóxico a criterio do 
profesorado. 

Actividades complementarias: centro  

Actividades  extraescolares: ANPA  

Documento que recolle , regula e concreta as normas de organización, fun-
cionamento e convivencia do centro, así como os dereitos e deberes , de 
obrigado cumprimento, para   toda a comunidade educa va,  recollidas e 
amparadas na   lexislación vixente 

Dereito a  

Ser respectado, recibir un trato adecuado,  ser valorado polo resto da 
Comunid. Educa va.  

Desenvolver as súas funcións nun ambiente adecuado no que se preser-
ve  a súa integridade sica e moral  

Par cipar, no exercicio das súas funcións, na mellora da convivencia.  

Protección xurídica adecuada ás súas funcións.  

Dereito a elixir os seus representantes legais nos órganos de goberno do 
Colexio  

Solicitar a iden ficación do alumnado  

Deberes:  

Respectar e colaborar, para que se respecten as NOFC e a iden dade, 
integridade e dignidade persoais de todos os membros da C. Educat. 

       15 

NOFC: NORMAS DE ORGANIZACIÓN, 
FUNCIONAMENTO E CONVIVENCIA DA 

COMUNIDADE EDUCATIVA 

Que é o NOFC? 

Dereitos e deberes do persoal laboral  



 

Obxectivos  

  A formación integral do alumnado e   a formación permanente  

 do  equipo docente. 

 Apoiar a  integración do alumnado NEAE. 

 Crear un clima escolar e  un ambiente de traballo  seguro e acolle-
dor, baseado no respecto a un mesmo e aos demais;  nun entorno 
plural e  diverso,   con  instalacións  coidadas e  apropiadas. 

 Favorecer  a boa relación entre os membros da Comunidade Educa-
va, Administración e   organismos e/ou en dades que se relacio-

nan connosco ou co noso entorno. 

 Valorar o patrimonio natural/cultural e  par cipar na súa defensa, 
conservación e mellora. 

 Educación non sexista,  plural e baseada nos  valores democrá cos. 

 Aconfesional, apolí co e plurilingüe. 

 Xes ón democrá ca e traballo en equipo. 

 Metodoloxía ac va, par cipa va, cun espírito innovador 

 Aberto ao entorno e á realidade social                                                  9 

O  CEIP PLURILINGÜE MONFORTE  é un centro público, de Educación 
Infantil e Primaria, baixo a titularidade da Consellería de Cultura, Educa-
ción e O.U. da Xunta de Galicia 

PROXECTO   EDUCATIVO     (PE) 

Sinais de identidade 

Actualización do profesorado:  

 Plan de formación   permanente do profesorado. 

 

 

 

 ESCOLA DE PAIS/NAIS  

 Plan de autoprotección 

 Plan de acollida 

 Plan director 

 Contra a violencia de xénero 

 Educación Vial 

 Prevención drogodependencias 

 Dinamización da Biblioteca Escolar, préstamos,  ... 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   14 

OUTROS PLANS E PROXECTOS 



Quen  forma a comunidade educativa? 

O alumnado, o profesorado, as familias, o persoal laboral da Consellería  

(coidadora,  e persoal  cociña) e do Concello (limpadoras, conserxe). 

Unipersoais: Equipo direc vo 

Colexiados: Claustro de Profesores/as e Consello Escolar: representantes   

do  profesorado, familias, ANPA,  persoal  laboral  e  Concello. 

Órganos de goberno, organización e xes-
tión  

Idioma estranxeiro:  

 Plurilingüe en Educ. Infan l e Primaria  

 Seccións Bilingües 

 Auxiliar de conversa 

 Iniciación ao Francés  

Novas tecnoloxías:  

 Edixgal  

 Plan Tic  

Formación competencial e compensación de desigualdades sociais:  

 Plan de Mellora da Biblioteca Escolar 

 Programas– contrato: PROA e Convivencia  

 Programa de  inmersión lingüís ca en inglés 

 Rutas  cien ficas, ar s cas e literarias,... 

Coidado e respecto ao medio ambiente:  

 Voz Natura  

Coidado da propia saúde: 

 Programa de froita fresca e leite.  

 Hábitos saudables                                                                                     13 

PLANS E PROXECTOS DE INNOVACIÓN 
EDUCATIVA  



Os nosos recursos:  

Humanos: 

Profesorado especialista nas etapas educa vas de Infan l e Primaria.  

Profesorado especialista nas áreas de: Música, Inglés, Francés, Educación 

Física, Relixión, Audición e Linguaxe, Pedagoxía Terapéu ca e Departamen-

to de Orientación.  

Coidadora, conserxe, persoal de cociña e limpeza 

ANPA e familias  

Instalacións : modernas, amplas e luminosas 

           Aulas: 3, de Infan l, na planta baixa; 12, de Primaria; laboratorio de 

idiomas, biblioteca, ximnasio, aula de música, de relixión , de PT , de  AL  e 

de Informá ca. 

           Espazos de lecer: 4, exteriores, independentes; 1 zona de xogo inte-

rior para infan l; pistas polidepor vas; horto e zonas verdes arredor de to-

do o recinto. 

Recursos Dixitais:  

Todas as aulas do centro equipadas con ordenador e PDI; rede wiffi en to-

das as dependencias; 4 aulas Edixgal;(5º e 6º de Primaria) ; táblets de prés-

tamo; 8 ordenadores na biblioteca con conexión a Internet.           11 

Comedor con cociña propia  

Transporte escolar gratuíto 

Ac vidades  complementarias / extraescolares.: depor vas e/ou cultu-

rais ofertadas por outras en dades; concursos, visitas, excursións, ... 

Atención ,  comunicación e colaboración coas   familias : reunións xerais 

e torías, axenda escolar, servizo de orientación e asesoramento familiar,  

escola de pais/nais (charlas forma vas e informa vas en función dos inte-

reses das familias); comunicacións, colaboracións nas melloras do centro,  

... 

 

 Proxecto lingüís co. 

 P. Lector /Plan Biblioteca e promoción da lectura   

 Plan xeral de atención á diversidade 

 Plan específico personalizado  para alumnado repe dor 

 Plan de orientación e acción torial 

 Proxecto de educación dixital  

 Promoción de es los de vida saudables  

 

                                                                                                                                           12 

PLANS E PROXECTOS DO P.E. 


