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CEIP PIÑEIROS   C.I.F. Q – 6555694 - F  

Estrada de Castela, s/n - 15570 Narón (A Coruña)  
Tfnos.: 881 93 03 78 / 881 93 03 79 -  e-mail: ceip.pinheiros@edu.xunta.es 

 
       

NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO  
 
Estas normas forman parte do NOF (Normativa de organización e funcionamento) que 
familias e alumnos/as deberedes cumprir e que foron aprobadas na reunión de Consello 
Escolar o día 19 de marzo de 2013. 
 
 
HORARIO DO CENTRO.  
 

1. O horario de apertura do centro é ás 9:00 horas, momento a partir do cal o 
alumnado pode entrar no recinto escolar. Se hai alumnos que chegan antes 
desa hora, deberán estar vixiados por algún familiar . 
 

2. O horario de peche das instalacións para o alumnado e os pais e nais é ás 14:00 
horas. 

 
 
NORMAS DE ENTRADAS E SAÍDAS. 
Co obxectivo de que as entradas e saídas estean ben organizadas, establécense as 
seguintes normas: 
  

1. Evitarase mandar os rapaces con moito adianto, así como deberán respectar a 
puntualidade de chegada ao colexio. 
 

2. Os nenos/as que cheguen máis tarde das 9:00 horas, sen o correspondente 
xustificante médico ou doutro tipo, deberán esperar en conserxería ata as 
9:50 horas para acceder ao centro. Consideramos que se trata dunha norma 
importante, posto que dela depende a correcta marcha da clase e o hábito de 
puntualidade que deberá adquirir cada neno/a. 
 

3. Cando un alumno/a teña faltas reiteradas de puntualidade, sen xustificar, 
chegando ao centro varios minutos tarde, computarase ese tempo como 
falta de asistencia sen xustificar. Se as faltas son reiteradas iniciarase o 
protocolo de absentismo escolar. 
 

4.  Os pais/nais ou outros familiares non deben colocarse cos seus fillos/as nas 
filas. 
 

5. Queda totalmente prohibido o acompañamento dos alumnos/as por parte 
dos pais/nais ou outros/as adultos ás respectivas aulas, para non interromper 
a correcta dinámica das clases. Se algún neno/a chega tarde será acompañado 
polo persoal docente ou non docente que estea libre. Se é necesario que un 
adulto se achegue a algunha das aulas deberá comunicalo á conserxe ou a 
calquera membro docente do centro e se lle indicará o que pode facer. 
 

6. Se ás 9:00 horas, os pais/nais teñen que acceder ao centro para realizar 
trámites en secretaría ou comunicar algún aviso, deben esperar a que 
entren primeiro todos os alumnos/as antes de entrar eles/as. 
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7. No momento das saídas, todos os alumnos/as serán entregados aos seus 

pais/nais, titores legais ou persoas autorizadas na porta dianteira do edificio. 
 

8. Ningún alumno poderá saír só do centro, antes da hora de saída. Para saír do 
centro en horario lectivo, é necesario que o alumno/a sexa recollido polo 
pai/nai ou outra persoa autorizada e que este/a cubra un xustificante. 
 

9. Os alumnos de 4º, 5º e 6º curso poderán irse sos para as súas casas, unha 
vez que finalice a xornada lectiva, sempre e cando os seus pais/nais ou 
titores legais firmen a correspondente autorización. 
 

10. Segundo a Instrución conxunta 9/2017 da Secretaría Xeral Técnica e da 
Dirección de Centros e Recursos Humanos, pola que se establecen 
recomendacións sobre a saída dos alumnos escolarizados nos centros 
educativos públicos da Comunidade Autónoma Galega ao remate do 
horario lectivo, os pais, nais ou titores legais dos alumnos/as teñen a obriga 
de avisar ao centro de calquera demora na recollida dos escolares. 
Transcorrido o tempo de demora comunicado sen que aparezan, 
efectuaranse, dende o colexio, chamadas aos responsables dos pequenos 
que, de resultaren infrutuosas, determinarán a condución dos escolares ás 
dependencias da Policía Local, para que esta se faga cargo da situación. A 
reiteración en máis de 4 ocasións desta última circunstancia dará lugar á 
comunicación dos feitos ao Servizo Provincial de Menores para os efectos 
da apertura dunha investigación sobre abandono de menores. 
 

11. Non se permite aparcar os coches diante das portas de acceso ao recinto 
escolar. Se nos momentos da entrada e da saída dos alumnos/as hai coches 
aparcados diante das portas de acceso, darase aviso á Policía Local. 
 

12. No momento da recollida dos alumnos/as, as familias non poderán acceder 
ao recinto escolar ata as 13:50 horas, agás que teñan que realizar algún 
trámite na secretaría do centro. Se acceden antes poden interferir nas 
actividades que se poderían estar realizando fóra. 

 
 
PROTOCOLO DE ABSENTISMO ESCOLAR  (Segundo o Protocolo educativo 
para a prevención e o control do absentismo escolar en Galicia, publicado pola 
Consellería de Educación). 
 
1. O control da asistencia a clase do alumnado realizarase diariamente por parte do 
profesorado quen rexistrará as posibles ausencias. 
A xustificación das faltas de asistencia a clase do alumnado realizarase ante o 
profesorado titor e por parte da nai, do pai ou das persoas titoras legais do alumnado, 
acompañando, segundo proceda, a seguinte documentación: 
a. Xustificante médico, no caso de enfermidade propia ou grave dun familiar de 
primeiro ou segundo grao. 
b. Documento acreditativo, no caso de deberes inexcusables, presentación a exames 
ou morte de familiares de primeiro ou segundo graos. 
c. Calquera outro documento acreditativo da circunstancia que xustifique a 
ausencia. 
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2. Segundo 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 
califícase o concepto de “absentismo” como a “ausencia ao centro escolar e sen 
causa debidamente xustificada do alumnado en idade de escolarización obrigatoria. 
Esta ausencia ao centro suporá, cando menos, un dez po cento (10%) do horario 
lectivo mensual”. No caso de que un alumno teña un número elevado de faltas de 
asistencia sen xustificar, o mestre/a titor/a poñerao en coñecemento da xefatura de 
estudos quen, xunto coa dirección do centro, tomará as medidas axeitadas para que esa 
situación non se volva a producir.  
 
3. A porcentaxe permitida de absentismo escolar en Educación Primaria, segundo 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 queda establecida 
como segue: 
10% de faltas mensuais sen xustificar que equivalen a 4 faltas ao mes. 
Cando as faltas de asistencia a clase do alumnado presenten dificultades para a súa 
xustificación ou cando se incremente de forma significativa o número de faltas sen 
xustificar, o profesorado titor convocará a nai, o pai ou as persoas titoras legais da 
alumna ou do alumno a unha reunión, coa finalidade de analizar a situación que se está 
a producir e tratar de corrixila, evitando que se produza a apertura do expediente de 
absentismo.  
 
4. Inicio do expediente: 
Se a situación de absentismo non se corrixe, o profesorado titor proporá o inicio dun 
expediente de absentismo. A dirección do centro educativo notificarao ao Servizo 
Territorial de Inspección Educativa correspondente e ao Concello de residencia da 
alumna ou do alumno. Esta notificación producirase no prazo dos trinta días 
naturais desde o inicio do expediente de absentismo. 
 
5. Cando un alumno/a teña que ausentarse do centro, por causas xustificadas, por un 
período superior a unha semana, o equipo docente establecerá un sistema que permita a 
ese alumnado un seguimento a distancia do traballo ordinario da aula e da súa 
avaliación. 
 
 
PROTOCOLO PARA A ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS, 
ENFERMIDADE E ACCIDENTE.  
 

1. Se hai alumnos que deben traer ao centro algún tipo de medicamento pero que 
non ten que ser administrado no horario lectivo, deberá deixalo á entrada en 
conserxería e recollelo cando abandone o centro. 
 

2. Se algún alumno ten que ser medicado en horario lectivo, dentro do centro 
educativo, os pais/nais poderán acudir ao centro a subministrar a 
medicación ao seu fillo/a ou, no caso de non poder vir eles/as, deberán 
cubrir e asinar un impreso no que autorizan aos/mestres/as e ao persoal 
laboral deste centro a subministrarlle ao seu fillo/a a medicación necesaria. 
 

3. No caso de enfermidade ou accidente, posto que o centro carece de persoal 
sanitario, porase de inmediato en coñecemento da familia quen deberá acudir ao 
colexio a facerse cargo do alumno. A persoa que veña a recollelo deberá firmar 
un parte de recollida do alumno/a no que quede constancia da hora na que se fai 
cargo do neno/a. 
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4. No suposto de que un familiar non puidese facerse cargo do alumno/a, e se a 
urxencia o require, o seu mestre/a titor/a ou mestre/a que estea de garda 
nese momento no centro chamará ao 112 ou ao 061 para que o neno/a poida 
ser atendido/a inmediatamente ou ben sexa trasladado a un centro médico 
acompañado sempre por un mestre/a, garantindo así a seguridade do 
alumno. O alumno/a será levado, preferentemente, a unha institución da 
Seguridade Social. Se o alumno/a non é beneficiario da Seguridade Social 
acudirase á institución sanitaria máis próxima. (Orde 22/7/97. DOG. 2/9/97). 
 

5. Os desprazamentos que se realicen aos centros sanitarios faranse sempre nun 
vehículo público: ambulancia ou taxi. En caso de realizalo en taxi, será o centro 
educativo o que corra cos gastos de desprazamento. 
 

6. Serán os mesmos mestres/as os que valorarán o estado do alumno/a, a relevancia 
das súas contusións, feridas ou malestar físico. Cando o alumno/a sufra algún 
golpe en calquera parte do seu corpo ou se queixe de dores ou malestar xeral, 
estará sempre baixo a vixiancia e atención do mestre/a correspondente ou doutro 
traballador do centro que comprobará se o neno/a evoluciona favorablemente ou 
ben empeora. En caso de que continúe o malestar ou empeore, avisarase a 
familia. Cando a situación sexa moito máis grave como sangrado forte, 
rotura de ósos, ou perda de coñecemento, ademais de avisar as familias, 
chamarase de inmediato o 112 ou o 061. 
 

 
VESTIMENTA  

1. O alumnado deberá practicar a Educación Física co calzado e a 
indumentaria axeitada, así como realizar a hixiene adecuada individual unha 
vez rematada esa actividade. 
 

2. O alumnado deberá asistir ao centro coa vestimenta axeitada á súa idade e 
ao lugar. Ademais os alumnos/as deberán acudir ao centro ben aseados. 
 

3. Queda prohibido o uso do burka e de calquera indumentaria que oculte o 
rostro. O alumno/a debe estar sempre, dun xeito visual, correctamente 
identificado/a. 

 
 
EXCURSIÓNS E SAÍDAS 

1. O alumnado que, por calquer motivo, non participe na actividade será atendido 
no colexio, previo aviso á xefatura de estudos. Teñen dereito a participar 
nestas actividades todos/as os alumnos/as excepto nos seguintes casos: 

  . Sanción vixente por causa grave. 
  . Non ter autorización escrita do pai/nai ou titor/a legal. 
 

2. Nas viaxes e excursións, o alumno/a atenderá ás instrucións dos mestres/as 
ou persoas responsables do grupo. En caso de que o alumnado non acate 
esas instrucións e normas, seralle negado o seu dereito a participar en 
vindeiras saídas e excursións. 

 
 
NORMAS PARA O USO DA BIBLIOTECA.  
Normas para o préstamo de libros. 

• Os libros deberán ser tratados con respecto e coidado. Se un alumno perde 
un libro deberá repoñelo. 
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• Cada alumno dispón dun carnet da biblioteca mediante o cal realizará o 

préstamo. 
 
• O préstamo dos libros poderá realizarse de luns a venres, agás os martes, 

en horario de 16:00 a 18:00, así como os luns, mércores e venres no 
horario do recreo. 

 
• Para beneficiarse do servizo de préstamo de libros, os usuarios/as 

deberán presentar o seu carnet de lector, tanto no momento de retirar un 
libro como cando hai que devolvelo. 

 
• Cada alumno poderá levar un máximo de dous libros durante 15 días. 

 
 
OUTRAS NORMAS 
 

1. Queda prohibida a asistencia de nenos/as ás reunións entre mestres/as e 
pais/nais ou titores legais. Mentres teñan lugar as reunións colectivas ou 
entrevistas entre os pais/nais e mestres/as, os alumnos/as non poderán asistir a 
elas para non interferir no seu normal desenvolvemento, agás que o mestre/a 
requira a presenza do alumno/a. 
 

2. Todo o alumnado deberá acudir ao centro co material necesario. 
 

3. O alumnado non poderá traer ao centro teléfonos móbiles, máquinas de 
fotografar e vídeo consolas portátiles. Se algún neno/a, por motivos 
excepcionais, ten que traer un móbil ao colexio, deberá deixalo na conserxería e 
recolleralo cando remate a xornada escolar. Se algún alumno/a chega ao centro 
cunha máquina de fotografar ou cunha vídeo consola, seralle requisada por 
calquera mestre/a do centro e devolta cando veña a solicitala o pai ou a nai. 
 

4. Queda prohibido xogar con balóns dentro das aulas, nos corredores e nos demais 
espazos interiores do centro. Tamén queda prohibido xogar con balóns  nas 
zonas exteriores no momento da entrada, durante os recreos -agás no 
pavillón-, e no momento da saída. 
 

5. Por motivos de seguridade e de hixiene, en todo o recinto escolar, non se 
permite o acceso e permanencia de animais domésticos. 
 

6. É obrigatorio o uso de papeleiras para tirar o lixo. Este non debe quedar tirado   
polo chan. 
 

7. Prohibido asomarse ou encaramarse aos barrotes que rodean o recinto escolar. 
 

8. No momento das entradas e saídas dos alumnos/as, non se permitirá que 
ningún adulto nin neno/a faga uso das súas bicicletas e dos seus patinetes 
dentro do recinto escolar para evitar posibles atropelos ou accidentes. 
Tampouco poderán utilizalos no momento do recreo. 
 

9.  Os asuntos relacionados coa evolución académica, de aprendizaxe e de 
comportamento do alumnado deberán ser tratados, primeiramente, entre 
os pais/nais e os mestres/as titores ou especialistas. Se os pais/nais 
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consideran que o asunto non está solucionado, entón é cando poden acudir á 
dirección. 
 

10. Excepcionalmente, e sempre que o mestre/a o considere oportuno, os pais/nais 
poderán reunirse cos titores/as dos seus fillos/as fóra do horario de atención a 
pais, previa solicitude por escrito. 
 

11. As instalacións do centro están ao servizo da totalidade da comunidade 
educativa, sendo   obriga dos usuarios e usuarias o seu uso adecuado, o seu 
coidado e conservación. 
 

12. Calquera deterioro por uso inadecuado das instalacións será reparado por 
parte do causante do desperfecto. 
 

13. Todos os alumnos deberán coidar e utilizar correctamente os mobles e 
instalacións do centro e respectar as pertenzas dos outros membros da comunidade 
educativa. 
 
14. Queda terminantemente prohibido traer ao centro obxectos perigosos como 
navallas, coitelos, estiletes, cadeas, porras, chisqueiros, mistos, etc.,  así como 
substancias e outros produtos gravemente perigosos para a saúde e a 
integridade persoal de calquera membro da comunidade educativa do centro. 
 
15. Así mesmo, queda terminantemente prohibida a gravación, manipulación e 
difusión, por calquera medio, de imaxes ou informacións que atenten contra o 
dereito á dignidade da persoa e á propia imaxe dos demais membros da 
comunidade escolar do centro. 

 
      16. Se algunha familia cambiou de número de teléfono ou de domicilio, deberá    
 comunicalo inmediatamente ao mestre titor e tamén informar do cambio na  
 secretaría do centro. 
 
      17. Todas as familias tedes a obriga de entregar no centro unha fotocopia da  
 tarxeta sanitaria de cada un dos vosos fillos/as por se, nalgún momento, hai 
 que avisar aos servizos sanitarios. 
 
 
 
 
 
A dirección 


