
EQUIPO DE CICLO 

 

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

Decreto 374/1996, do17 de outubro. DOG 21-10-96. 
 
Artigo 54º 
  

1. Os equipos de ciclo, que agruparán a tódolos 

mestres que impartan docencia nel, son os órganos 

básicos encargados de organizar e desenvolver, baixo 

a supervisión do xefe de estudios, as ensinanzas 

propias do ciclo. 

2. Son competencia do equipo de ciclo: 

a) Formular propostas ó equipo directivo e ó claustro 

relativas á elaboración do proxecto educativo e 

programación xeral anual. 

b) Formular propostas á comisión de coordinación 

pedagóxica relativas á elaboración dos proxectos 

curriculares de etapa ou a modificación deles.  

c) Manter actualizada a metodoloxía didáctica. 

d) Elabora-la programación didáctica das ensinanzas 

que ten encomendadas, seguindo as directrices xerais 

establecidas pola comisión de coordinación 

pedagóxica. 

  

Artigo 55º (Redactado conforme ó establecido na 

disposición adicional terceira do Decreto 7/1999, do 

7 de xaneiro (DOG do 26), polo que se implantan e 

regulan os centros públicos integrados de ensinanzas 

non universitaria). 

  

Cada equipo de ciclo estará dirixido por un 

coordinador, que desempeñará as súas funcións 

durante dous cursos académicos, sempre que siga 

formando parte do ciclo, e serán designados polo 

director do centro, por proposta do equipo de ciclo. 

Deberán ser mestres que impartan docencia no ciclo, 

preferentemente con destino definitivo e horario 

completo no centro. 

  

Artigo 56º 
  

Corresponde ó coordinador do ciclo: 

a) Dirixir e coordina-las actividades académicas do 

equipo de ciclo. 

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

c) Participar na elaboración do proxecto curricular de 

etapa e elevar á comisión de coordinación pedagóxica 

as propostas formuladas a este respecto polo equipo de 

ciclo. 

d) Coordina-las funcións de titoría dos alumnos do 

ciclo. 

e) Coordina-la ensinanza no correspondente ciclo de 

acordo co proxecto curricular de etapa. 

f) Responsabilizarse da redacción da programación 

didáctica do ciclo. 

g) Responsabilizarse de que se levante acta das 

reunións e de que se elabore a memoria final de curso. 

h) Coordina-la organización de espacios e instalacións 

e velar pola correcta conservación do equipamento 

específico do equipo. 

i) Aqueloutras funcións que lle encomende o xefe de 

estudios na área da súa competencia, especialmente as 

relativas ó reforzo educativo, adaptación curricular e 

actividades complementarias. 

l) Colaborar co secretario ou secretaria na elaboración 

e actualización do inventario do centro. 

  

Artigo 57º 
  

A programación didáctica dos equipos de ciclo 

incluirá, necesariamente, os seguintes aspectos: 

a) Os obxectivos, os contidos e os criterios de 

avaliación, con especial referencia ós mínimos 

esixibles. 

b) A metodoloxía didáctica que se vai aplicar. 

c) Os procedementos de avaliación da aprendizaje dos 

alumnos. 

d) As actividades de recuperación e os reforzos para 

logra-la dita recuperación. 

e) Os materiais e recursos didácticos que se vaian 

utilizar, incluídos os libros para uso dos alumnos. 

f) A programación correspondente ós temas 

transversais. 

g) As actividades complementarias e extraescolares 

que se pretenden realizar desde o equipo de ciclo. 

h) As medidas de atención á diversidade e, se é o caso, 

as adaptacións curriculares para os alumnos que as 

precisen. 

  

Artigo 58º 
  

Os profesores programarán a súa actividade docente 

de acordo coas programacións didácticas do ciclo ó 

que pertenzan, incluídas no correspondente proxecto 

curricular de etapa. No caso de que algún profesor 

decida incluír na programación da súa actividade 

docente algunha variación con respecto á 

programación conxunta do equipo, esta variación, e a 

xustificación correspondente, incluirase na 

programación deste, sempre que así o acorde o equipo 

de ciclo, ou, en último caso, a comisión de 

coordinación pedagóxica. 

  

 

 

Artigo 59º 
  

Os coordinadores de ciclo cesarán nas súas funcións ó 

final do seu mandato ou ó producirse algunha das 

causas seguintes: 

a) Renuncia motivada aceptada polo director, oído o 

equipo de ciclo. 

b) Revogación polo director por proposta do equipo de 

ciclo mediante informe razoado, con audiencia do 

interesado. 

  

Artigo 60º 
  

Cando cese algún coordinador antes de finaliza-lo 

prazo para o que foi nomeado, o director nomeará un 

profesor que o substitúa ata o 30 de xuño, de acordo 

co procedemento sinalado no artigo 55º. 

 


