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O que fai que un lugar sexa especial é a maneira no que este penetra no noso corazón. 

A un lugar se lle da prestixio co cariño e o respecto  

que se lle demostra e pola forma en que 

 recibimos, sen solicitala, 

a súa recompensa 

 

 

 

CAPÍTULO PRELIMINAR 

 

1. LIMIAR 

 

As normas de organización e funcionamento (NOF), con fundamento no Proxecto Educativo 

(PEC), ten por obxecto establecer o conxunto de normas relativas á organización e funcionamento do 

centro e xorden da participación e do consenso de todos os sectores que compoñen a comunidade 

educativa, recoller os dereitos que cada un deles posúe, formular os mecanismos de representación e 

ser un instrumento que axude á formación humana e educativa do alumnado. 

Inclúen as normas de convivencia que garantan o cumprimento do Plan de Convivencia. Recollen, 

ademais, a organización dos espazos e dos tempos, así como a distribución dos recursos. 

A educación é un traballo colectivo realizado no seno dunha comunidade. O labor pedagóxico 

debe ser quen de expresar valores cívicos singulares que fagan posible a vida en sociedade e debe 

promover accións para a consecución de hábitos de convivencia e respecto mutuo. A formación deberá 

facerse dende unha perspectiva democrática para que, todos os que conformamos o Colexio de 

Educación Infantil e Primaria Ponte dos Brozos, fagamos noso un clima escolar axeitado aos 

principios educativos xerais fixados no noso ordenamento lexislativo que sinala: 

 A educación terá por obxecto o pleno desenvolvemento da personalidade humana e das 

capacidades do alumnado. 

 A educación promoverá a adquisición de hábitos intelectuais e técnicas de traballo autónomo. 

 A educación preparará para participar activamente na vida social, económica e cultural con 

actitude crítica e responsable. 

 A educación promoverá valores que favorezan a liberdade persoal, a responsabilidade, a 

cidadanía democrática, a solidariedade, a tolerancia, a igualdade, o respecto e a xustiza e 

aqueles que axuden a superar calquera tipo de discriminación. 

 A educación velará polo respecto á pluralidade lingüística e cultural de España e da 

interculturalidade como un elemento enriquecedor da sociedade. 

 A educación promoverá a formación para a prevención dos conflitos e para a resolución 

pacífica dos mesmos e  favorecerá a non violencia. 

 A educación fomentará a participación da comunidade educativa na organización, goberno e 

funcionamento dos centros docentes.  

 A educación é responsabilidade da sociedade no seu conxunto: familias, profesorado, centro, 

administracións e institucións. 
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Neste sentido, a escola é un espazo de aprendizaxe, de convivencia e dinamización sociocultural 

que conforma, por esencia, un lugar singular que ten que acoller a alumnado, a profesorado, a persoal 

non docente e ás familias coa finalidade de que se procure estimular a aprendizaxe e fomentar un 

ambiente cívico que abranga o día a día da institución. O que se ten como espazo de acollida inclusivo, 

como sitio de creación de relacións  positivas, como área de inmersión en prácticas de valor, como 

medio eticamente favorable para a vida, pode chegar a converter as intencións educativas xerais en 

hábitos co tempo. Isto podería chegar a ser así, se todas as persoas que conformamos este lugar 

peculiar somos consecuentes e, así,  logramos impregnar unha maneira de actuar como filosofía do 

colexio. 

Este documento non debería ser unha transmisión minuciosa e inacabable de normas escritas. 

Parece que á vista da pretensión inicial sería algo máis que un ditado de preceptos. Búscase ditar 

pautas de acción e de comportamento que deberían ser modelos que empapen o ambiente do centro e 

que fosen dirixindo liñas de actuación entre todos os membros da comunidade: apréndense sen darse 

conta porque as utilizamos nas diferentes situacións cotiás, porque toda a comunidade é responsable de 

dicir para que serven cando hai quen non  respecta o clima escolar que se pretende ter, e temos a 

valentía de argumentalas diante de todas aquelas persoas que non foron quen de cumprilas para que, 

dende a reflexión e o establecemento de medidas oportunas, interioricen que son precisas para que o 

colexio funcione.   

Dende a perspectiva exposta, é máis importante que a comunidade escolar teña claro o sentido das 

normas que ter escritos tódolos preceptos que hai que seguir. Pretensión, por outro lado, imposible 

dada a mutación que poden ter as pautas sociais.  

As normas úsanse e sábense inconscientemente, pero non se poden explicitar nin escribir 

exhaustivamente. A pormenorización das normas explicitaranse cando teñamos unha situación 

problemática que nos preocupa e que temos que buscar unha maneira de darlle unha resposta entre 

varias posibles. Non se debería falar de normas para describir tódolos comportamentos humanos da 

colectividade escolar e do funcionamento do centro, aínda que se poida dicir de maneira apropiada que 

se seguen normas.  

A comunidade escolar empregará principios básicos para que os valores educativos que deben 

imperar estean presentes e para ordenar con sentido común a organización e o funcionamento do 

centro. Non se trata de regulalo todo por escrito xa que, como se dixo, as variables non son estáticas e 

deberán acomodarse co que sexa máis axeitado á vida do centro en cada momento coa intervención da 

colectividade escolar. De aí, que o equipo directivo e os órganos de participación deberán ser quen de 

aplicar, de maneira participada, xusta e obxectiva, as normas que pretendan resolver as situacións 

extraordinarias que aparezan no colexio xa que, a cotío, o clima educativo inherente ao propio centro 

debe ser velado por todos/as os/as que formamos parte dela. 

O dito ata agora leva a sinalar algunhas pautas que deberan ser a base das Normas de 

Organización e Funcionamento – Regulamento de Réxime Interno (NOF - RRI), que deberían 

conformar a vida do Colexio e que seguidamente se manifestan. 
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1.1. DECIDÁMONOS A CONVIVIR 

Nas dinámicas interpersoais e na vida das organizacións xorden diferenzas que deben aproveitarse 

e das que debe extraerse, ao máximo, todo o educativo que levan implícitas. 

Ser diversos, ser diferentes, non necesariamente supón ser antagonistas. Hai que vivir a 

diversidade sen conflitos e isto supón respectar a diferenza e vivila sen asperezas. 

Na ética do vivir xuntos, hai que recuperar a imaxe que temos dos outros; para valorarnos e para 

que nos valoren hai que respectar á persoa que temos diante calquera que sexa a opinión persoal que 

posúa e o papel que exerza dentro da comunidade educativa. As decisións que se tomen, cara a 

mellorar a convivencia do centro, han de procurar e facilitar a saúde das persoas e da comunidade co 

obxectivo de procurar o ben común. 

 

1.2. DECIDÁMONOS A RECOÑECER OS CONFLITOS 

Hai que aceptar que o conflito é inherente ás persoas xa que somos capaces de xerar conflitos e 

temos que convivir a diario con eles. O conflito é un feito consustancial e necesario para a vida aínda 

que as persoas poidan responder ao mesmo en forma prexudicial. Cos que no se resolven, temos que 

aprender a coexistir de forma pacífica procurando estratexias que involucren á maioría dos membros 

da comunidade educativa sen deixar á marxe a aqueles que non se involucren. 

 

1.3. DECIDÁMONOS POR RECONCILIAR 

O seguro que hai que pagar para a convivencia en paz é a reconciliación e iso comporta estar 

disposto a non responder con actitudes agresivas aos conflitos que xorden. Isto supón un gran esforzo 

do profesorado e das familias para adoptar un achegamento positivo e para ver nos conflitos unha 

oportunidade de transformación das situacións escolares problemáticas. 

 

1.4. DECIDÁMONOS POLO BENESTAR 

Educar para ter un espazo escolar ordenado e reducir os conflitos supón apostar pola satisfacción 

das persoas, do mellor para a colectividade  e por estar a gusto no espazo escolar.  

 

1.5. DECIDÁMONOS POR SER COMUNIDADE 

As estruturas tradicionais que tiñan a función de difundir principios de vida, normas sociais e 

promover procesos de socialización como referentes culturais externos e transcendentes veñen  

perdendo peso progresivamente como transmisores de estilos de vida cívica. Por tal razón, é preciso 

crear novas formas de encontro que favorezan modelos de respostas novos e máis saudables.  

Se partimos da premisa que moitas das situacións escolares irregulares que se producen non só 

están motivados desde o social senón que, con moita frecuencia, axexan desde o persoal, é preciso 

axudar a elaborar un repertorio de recursos para adquirir competencias cidadáns como membros dunha 

colectividade escolar dende dúas vías: 

 Micro-cívica: próxima á dimensión persoal, ao propio eu e á relación social coas persoas do 

contorno próximo. 

 Macro-cívica: como membro dunha comunidade que percibe situacións que se dan no espazo 

físico no que está inmerso o centro e que nos afectan como ser social e diante das que hai que 

posicionarse activamente. 
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1.6.  MEDIDAS A DESENVOLVER 

 Unha actitude constante de crenza nas boas relacións humanas entre o alumnado, as familias e 

o profesorado. 

 A presenza dunha cultura profesional por parte do profesorado para desenvolver, 

responsablemente e sen dilación, as funcións encomendadas en cada momento da vida escolar. 

 A transparencia do proceso educativo (obxectivos, criterios de avaliación, desenvolvemento de 

actividades, provisión de recursos didácticos, material escolar, orientación, apoios, reforzos ...) 

coa finalidade de que as familias teñan unha información fluída acerca das decisións que se 

adopten sobre os seus fillos. 

 A necesidade dunha intervención escolar no ámbito familiar coa finalidade de pór en valor un 

clima escolar axeitado e o restablecemento da normalidade das familias e do alumnado que se 

ve afectado por situacións conflitivas. 

 A intervención dos titores/as, equipos docentes e das familias para que o alumnado se empape 

dun ambiente educativo e aprenda a resolver os conflitos, cando xurdan. 

 Unha aceptación dos/das estudantes e das familias, independentemente da súa orixe, da súa 

raza, do seu sexo, das súas capacidades de calquera tipo (físicas, sensoriais, psíquicas, 

económicas, sociais ...), da súa ideoloxía, e de calquera outra circunstancia persoal ou social. 

 O desexo de evitar as medidas de exclusión, facéndoas excepcionais e despois de ter probado 

outras medidas educativas previas. 

 Unha mínima vertebración de profesorado en proxectos comúns que faciliten un bo clima 

escolar e un peso específico de traballo de transmisión de habilidades sociais tanto individual 

como colectivamente. 

 Unha xestión transparente dos órganos e equipos educativos que organizan a vida do centro e 

das xuntas directivas das asociacións que se integren e colaboren en todos aqueles servizos que 

permitan mellorar o funcionamento do colexio.    

 Alentar ás familias a transmitir paralelamente a mesma mensaxe cívica que se está ensinando 

na escola. Os pais/nais/responsables legais tamén deberán reciclarse para converterse en 

axeitados preceptores, pois eles son os verdadeiros responsables da educación dos fillos/as.  

 Promover accións de formación da personalidade cívica a través dunha presentación baseada na 

necesidade de intervir conxuntamente coas familias, dada a problemática que se presenta na 

sociedade actual.  

 Fomentar o compromiso das familias que poidan actuar de mediadoras sobre aquelas outras que 

precisen de apoio para a mellora das competencias cívicas dos seus fillos/as. 

 Proporcionar servizos de calidade á comunidade dende a escola para facilitar ás familias unha 

oportuna atención aos seus fillos/as. 

 Procurar a integración das familias en accións puntuais cos seus fillos/as o con outras familias 

con obxecto de dar sentido a unha relación social fluída.  

 Estimular a participación dos axentes sociais do contorno ou fóra del, que sirvan para mellorar 

a formación persoal e social da comunidade escolar. 
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2. BASES LEGAIS 

Estas Normas de Organización e Funcionamento aplican e desenvolven a seguinte lexislación:  

- Decreto 374/1996, polo que se establece o Regulamento Orgánico das escolas de Educación 

Infantil e dos colexios de Educación Primaria.  

- Orde de 22 de xullo de 1997 que desenvolve o Decreto 374.  

- Lei Orgánica de Educación 2/2006 do 3 de maio.  

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

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

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

Así mesmo enténdese que o que non estea especificado nestas normas rexerase polo establecido 

no Bloque III do Proxecto Educativo de Centro (PEC). 

 

 

 

 

 

3. DISPOSICIÓNS XERAIS 

Coa educación, ademais de promoverse a adquisición de coñecementos, se transmiten e exercitan 

os valores que fan posible a vida en sociedade e coa educación deberían fomentarse accións que 

permitisen a consecución de hábitos de convivencia e de respecto mutuo.  

Dende esta visión, debería percibirse no centro un clima de traballo, esforzo e saber estar que 

permita que todos os alumnos/as perciban que se atopan nun espazo educativo homoxéneo no que 

funcionan criterios comúns de actuación e que faga posible o cumprimento dos fins da educación e que 

permita facer efectivo o dereito e o deber de aproveitar de xeito óptimo os recursos. 

1. Todos os membros da comunidade educativa do CEIP Ponte dos Brozos deberán cumprir e 

respectar as normas de organización e funcionamento (NOF-RRI) que se establecen neste 

documento. 

2. Os órganos de goberno do centro velarán polo correcto cumprimento das NOF-RRI e adoptarán 

as medidas preventivas necesarias para garantir a súa efectividade. Os pais/nais/representantes 

legais do alumnado deberán colaborar no seu cumprimento. 

3. Estas normas poderán ser modificadas a petición do equipo directivo do colexio ou da maioría 

de calquera dos colectivos aos que afecta, petición que se realizará ante o Consello Escolar. 

4. No exercicio das funcións directivas e organizativas, docentes e de corrección disciplinaria, o 

profesorado ten a condición de autoridade pública e goza da protección recoñecida a tal 

condición polo ordenamento xurídico. 
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5. Deberase recoñecer ao profesorado das facultades precisas para previr e corrixir as condutas 

contrarias á convivencia. Os feitos constatados polo profesorado e que se formalicen por escrito 

en documento que conte cos requisitos establecidos regulamentariamente teñen presunción de 

veracidade, sen prexuízo das probas que na súa defensa poidan sinalar ou achegar os 

representantes legais do alumnado. 

6. O profesorado está facultado para requirir ao alumnado, dentro do recinto escolar e tamén 

durante a realización de actividades complementarias e extraescolares, a entrega de calquera 

obxecto, substancia ou produto que porte e que estea expresamente prohibido polas normas do 

centro, resulte perigoso para a súa saúde ou integridade persoal ou a dos demais membros da 

comunidade educativa ou poida perturbar o normal desenvolvemento das actividades docentes, 

complementarias ou extraescolares. O requirimento previsto neste punto obriga ao alumnado 

requirido á inmediata entrega do obxecto, substancia ou produto, que será depositado na 

xefatura de estudos ou na dirección do colexio coas debidas garantías, quedando á disposición 

da nai/pai ou representante legal do alumno/a que os porte, unha vez rematada a xornada 

escolar ou a actividade complementaria ou extraescolar, todo iso sen prexuízo das correccións 

disciplinarias que poidan corresponder. 

7. O alumnado debe seguir en todo momento as indicacións do profesorado e do persoal de 

administración e servizos. Os alumnos/as están obrigados a identificarse cando llo soliciten e a 

entregar calquera obxecto que se lle requira, tanto polo profesorado como polo persoal de 

administración e servizos. 

8. A puntualidade debe ser un exercicio básico que cumprir. Todos os membros da comunidade 

educativa deben cumprir e respectar os horarios aprobados para o desenvolvemento das 

actividades do centro, así como cumprir as súas obrigas, 

9. O saúdo e a despedida deben ser actos de cortesía elementais no inicio e no remate da xornada 

escolar. 

10. A utilización dun vocabulario axeitado e a eliminación de palabras malsoantes, de calquera 

tipo, son cuestións que deben impregnar o clima escolar. 

11. O respecto ás persoas é un valor cívico que comporta o non emprego de insultos e agresións 

físicas ou verbais nas relacións socioeducativas.  

12. A utilización dun vestiario axeitado para asistencia a clase, que non provoque a atención, e o 

emprego da roupa deportiva cando sexa obrigatoria permitirá que a maneira de vestir sexa a 

que corresponde a un establecemento educativo. 

13. O consumo de lambetadas non debe permitirse no espazo ocupado no interior da aula. Haberá 

que aconsellar sobre o seu uso limitado e cando se tomen, farase nos momentos de recreo. 

14. A autonomía do alumnado non significa que deban estar sós nas aulas e nos espazos comúns 

dos pavillóns escolares nos tempos libres. A presenza dos mestres/as ou de mediadores/as 

educativos que controlen as permanencias no interior do recinto escolar é imprescindible. 

Cando non sexa así, o alumnado non deberá estar nas zonas que non se permiten usar no lecer.  

15. A necesidade de que o alumnado que comeza a súa escolarización en Educación Infantil, 

controle as normas de hixiene e limpeza elementais, así coma non utilizar cueiros, chupetes … 

Valorarase especificamente aquel alumnado con ditame de escolarización. 
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16. Non está permitido o emprego de telefonía móbil, consolas, cámaras ou outros aparatos 

electrónicos nin telos operativos, e non se sente como unha necesidade que o alumnado deba 

portalos ao recinto escolar, salvo que sexa permitido polo profesorado de maneira puntual e 

xustificada. O seu uso excepcional só se permitirá para cuestións propias de centro e farase por 

parte do profesorado. O incumprimento desta norma dará lugar á retirada do aparato ao 

alumnado, que será custodiado pola xefatura de estudos, ate que o pai, nai ou titor legal veña a 

recollelo. En caso de perda, roubo, etc., de calquera destes aparatos, o centro no se fará 

responsable. O incumprimento reiterado desta norma será considerado falta gravemente 

prexudicial para a convivencia. 

17. Non están permitidas as capturas de imaxes dentro do recinto escolar salvo autorización 

expresa do equipo directivo do centro. As imaxes que se realicen a menores terán a 

consideración de datos de carácter persoal polo que o CEIP Ponte dos Brozos non se fai 

responsable, con carácter xeral, dos danos ou prexuízos de toda natureza, directos ou indirectos, 

derivados do uso inadecuado da toma de imaxes ao alumnado. 

18. A corresponsabilidade das nais e pais ou das titoras ou titores legais no mantemento da 

convivencia no centro, coma un dos principais deberes que lles corresponden en relación coa 

educación dos seus fillos ou fillas. 

19. Os pais/nais/responsables legais do alumnado teñen a obrigación de comparecer ás citacións 

que se realicen dende o centro. 

20. As audiencias e comparecencias das nais e pais ou das titoras ou titores do alumnado menor de 

idade nos procedementos disciplinarios regulados nas Normas de Organización e 

Funcionamento - Regulamento de Réxime Interno son obrigatorias, e a súa desatención 

reiterada e inxustificada será comunicada ás autoridades competentes para os efectos da súa 

posible consideración como incumprimento dos deberes inherentes á patria potestade ou á 

tutela. 

21. Prohíbese a entrega ao alumnado de alimentos e/ou outro tipo de produtos a través do peche do 

centro. Se un familiar quere entregar algún comestible e/ou obxecto durante o período do 

recreo, deberá solicitar o permiso do profesorado de garda para a súa entrega dentro do propio 

recinto escolar. 
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CAPÍTULO I. NORMAS DE FUNCIONAMENTO INTERNO 

1. ORGANIGRAMA 
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Todos os órganos de participación funcionarán conforme as súas funcións, estarán compostos e 

reuniranse segundo o estipulado pola normativa legal existente. As convocatorias poderanse realizar 

mediante correo electrónico. 

O Plan Xeral Anual especificará os/as compoñentes, os seus obxectivos temporais e a intervención 

correspondente a cada período escolar. 

O logro do éxito da actividade educativa a todos os niveis: organización, coordinación, xestión, 

toma de decisións, innovación, creación dun ambiente idóneo... dende unha concepción participativa 

da acción educativa, precisa de elementos organizativos básicos que propoñan, canalicen e resolvan as 

múltiples actuacións que leva consigo o funcionamento global do noso centro educativo que, polas 

súas características e dimensións, precisa dun tratamento singular. 

Crer no Colexio de Educación Infantil e Primaria “Ponte dos Brozos” supón un compromiso, de 

todos/as os/as compoñentes da comunidade que conforman o centro, na tarefa educativa, naquelas 

accións que atravesan a vida cotiá do colexio, no análise das situacións que poden incidir no 

funcionamento axeitado do centro e, en definitiva, na procura dun proxecto educativo propio que 

permita a validación social do colexio no contorno no que leva a cabo a súa actuación.  

Naturalmente que o ideal sería que a comunidade educativa fora a que impulsara a vida do centro, 

mais a peza decisiva para andar nestes asuntos é o profesorado que ten a visión de conxunto e con 

profundidade da organización e funcionamento do colexio como institución educativa. O comentado 

non impide que as familias e a ANPA colaboren e participen en tarefas concretas do proxecto do 

centro, en accións específicas do plan xeral anual e na actuación dos órganos colexiados onde deben 

estar presentes.  

Dende as perspectivas expostas, ao equipo directivo correspóndelle: 

1. Levar a cabo intervencións que permitan dinamizar os distintos sectores que compoñen o 

centro, canalizar aportacións e favorecer a colaboración no logro das finalidades do centro e 

nos avances nun proxecto educativo para un colexio que posúe unhas características e 

dimensións singulares . 

2. Promover unha participación activa, comprometida e asumida do profesorado na xestión, 

organización e funcionamento do centro, nos órganos de coordinación pedagóxica e nos 

órganos de xestión a través de plans de acción concretos e non pola obriga de “ter que formar 

parte de” 

3. Impulsar a participación progresiva das asociacións de nais e pais no funcionamento do centro. 

4. Estimular a colaboración de institucións e organismos que faciliten a relación do centro co 

contorno, que permitan mellorar a organización e un funcionamento do colexio e que axuden a 

posuír recursos adicionais para enriquecer a tarefa educativa da escola. 

5. Favorecer a convivencia no centro e crear un clima escolar axeitado que permita un asumido 

compromiso da comunidade educativa no logro dun proxecto educativo común. 
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2. ÓRGANOS COLEXIADOS E COMISIÓNS 

Non se trata de enumerar todas as funcións recollidas na lexislación vixente, senón de expresar a 

forma ou estilo para desenvolvelas. 

2.1. ÓRGANOS DE GOBERNO 

  2.1.1 UNIPERSOAIS 

- EQUIPO DIRECTIVO 

É o órgano executivo de goberno do centro. 

DIRECTOR: 

Ocúpase dos aspectos de carácter organizativo, representativo e de xestión. 

Funcións: 

a) Ostentar a representación do centro. 

b) Toma de decisións. 

c) A programación e avaliación dos procesos e resultados. 

d) A comunicación. 

e) A coordinación intra e extraescolar. 

f) Favorecer a convivencia e a solución de conflitos. 

g) Calquera outra que lle sexa atribuída legal ou regulamentariamente. 

XEFE DE ESTUDOS: 

Asume as competencias pedagóxicas do equipo directivo. 

Funcións: 

a) Función académica. 

b) Función planificadora-temporal e de agrupamento de alumnos/as. 

c) Funcións orientadoras. 

d) Funcións de coordinación docente. 

e) Funcións convivenciais e disciplinarias. 

f) Calquera outra que lle sexa atribuída legal ou regulamentariamente. 

SECRETARIO 

Funcións: 

a) Lexislación 

b) Documentación administrativa e académica. 

c) Funcións de custodia e organización de recursos e medios didácticos. 

d) Xestión económica. 

e) Información e atención ao público. 

f) Calquera outra que lle sexa atribuída legal ou regulamentariamente. 
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2.1.2. COLEXIADOS 

- CONSELLO ESCOLAR 

É o órgano consultivo do centro e de participación dos diferentes membros da comunidade 

educativa. 

Competencias: 

a) Avaliar a programación xeral anual. 

b) Coñecer as candidaturas á dirección e os proxectos de dirección presentados polos 

candidatos/as. 

c) Participar na selección do director/a. 

d) Informar sobre a admisión de alumnos/as. 

e) Coñecer a resolución de conflitos de disciplina. 

f) Analizar e valorar o funcionamento do centro e a evolución do rendemento escolar. 

h) Calquera outra que lle sexa atribuída legal ou regulamentariamente. 

COMISIÓNS FORMADAS NO SEO DO CONSELLO ESCOLAR 

Comisión de Convivencia Escolar 

Obxectivos: 

a) Dinamizar o plan de convivencia do centro. 

b) Adoptar as medidas preventivas para garantir os dereitos de tódolos membros da comunidade 

educativa e o cumprimento das normas de convivencia. 

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

para garantir a igualdade entre mulleres e homes e a igualdade de trato de todos os membros da 

comunidade educativa. 

d) Fomentar a resolución pacífica de conflitos. 

e) Propor ao consello escolar medidas oportunas para mellorar a convivencia. 

f) Canalizar as iniciativas de todos os sectores da comunidade escolar para mellorar a 

convivencia, o respecto mutuo e a tolerancia no centro. 

g) Elaborar un informe anual da análise da convivencia. 

h) Informar ao Consello Escolar das actuacións desenvolvidas. 

i) Todas aquelas que lle encomende o Consello Escolar. 

Comisión Económica 

Obxectivos: 

a) Supervisar o presuposto anual. 

b) Supervisar a xestión económica do centro. 

c) Informar ao Consello Escolar sobre o presuposto e de cantas cuestións económicas lle sexan 

encomendadas por este. 
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Comisión de Biblioteca 

Obxectivos: 

a) Analizar as necesidades da biblioteca. 

b) Realizar propostas ao consello escolar para as melloras necesarias. 

c) Xestionar a apertura da biblioteca procurando as precisas colaboracións. 

d) Propor estratexias de colaboración. 

e) Promover actividades de sensibilización e dinamización cultural entre a comunidade escolar. 

f) Realizar propostas para a adquisición de fondos e equipamento. 

g) Realizar xestións cos sectores culturais, educativos, sociais e económicos do contorno que 

poidan colaborar coa biblioteca escolar. 

- CLAUSTRO 

É o órgano de participación do profesorado no goberno do centro. 

Competencias: 

a) Formular ao equipo directivo e ao consello escolar propostas para a elaboración dos proxectos 

do centro. 

b) Aprobar e avaliar a concreción do currículo e todos os aspectos educativos dos proxectos. 

c) Fixar os criterios referentes á orientación, titoría, avaliación e recuperación de alumnos/as. 

d) Coñecer as candidaturas á dirección e os proxectos de dirección presentados polos 

candidatos/as e participar na selección do mesmo/a. 

e) Analizar e valorar o funcionamento xeral do centro e a evolución do rendemento escolar. 

f) Coñecer a resolución de conflitos disciplinarios. 

i) Calquera outra que lle sexa atribuída legal ou regulamentariamente. 
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2.2. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

- TITORÍAS 

Cada grupo de alumnos/as terá un titor/a designado polo director/a a proposta da xefatura de 

estudos. 

Funcións: 

Ademais das tarefas específicas docentes e aquelas outras que se lle puidesen encomendar para o 

mellor desenvolvemento da acción titorial. 

Respecto ao alumnado 

a) Coordinar o proceso de avaliación. 

b) Detectar dificultades de aprendizaxe e colaborar na mellora de habilidades escolares. (Técnicas 

de traballo intelectual). 

c) Colaborar no asesoramento vocacional. (Toma de decisións). 

Respecto ao grupo-clase 

a) Facilitar a integración social do grupo e o desenvolvemento persoal e afectivo dos alumnos/as. 

b) Potenciar a organización cooperativa e o clima da aula. (Traballo en equipo e cooperativo). 

c) Desenvolver actitudes positivas na área social, cultural, medio ambiental, ... (Educación en 

valores). 

Respecto á comunidade educativa 

a) Informar e cooperar coas familias e demais ámbitos educativos. 

b) Participar na elaboración e avaliación do PAT. 

- COORDINADORES/AS DE ETAPA/NIVEL 

Cada equipo de etapa/nivel estará dirixido por un coordinador/a. 

Funcións: 

a) Convocar e presidir as reunións do equipo de nivel, establecer a orde do día e levantar acta dos 

asuntos tratados e dos acordos alcanzados. 

b) Participar na elaboración da proposta curricular da etapa, elevando á comisión de coordinación 

pedagóxica os acordos adoptados polo equipo de nivel. 

c) Coordinar a acción titorial no nivel correspondente. 

d) Coordinar o proceso de ensinanza, de acordo coa programación didáctica do curso e a proposta 

curricular da etapa. 

e) Aquelas outras funcións que lle encomende a xefatura de estudos no ámbito das súas 

competencias, especialmente as relativas a actividades complementarias e extraescolares e a 

convivencia escolar. 
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- EQUIPOS DE ETAPA/NIVEL 

Integrado polo profesorado que imparte clase na mesma etapa/curso. 

Funcións: 

a) Elaborar, desenvolver e avaliar, baixo a supervisión da xefatura de estudos, as programacións 

didácticas das áreas para cada un dos cursos, tendo en conta os criterios establecidos pola 

comisión de coordinación pedagóxica. 

b) Analizar os resultados académicos alcanzados polos alumnos/as nos procesos de avaliación 

interna e externa, e realizar propostas de mellora dos mesmos. 

c) Formular propostas á dirección do centro e ao claustro de profesorado para a elaboración do 

proxecto educativo e da programación xeral anual. 

d) Deseñar e aplicar as medidas organizativas e curriculares de atención á diversidade do 

alumnado, en coordinación co departamento de orientación. 

e) Realizar propostas sobre a selección de materiais curriculares. 

f) Formular propostas á comisión de coordinación pedagóxica relativas á elaboración e avaliación 

da proposta curricular e das programacións didácticas. 

g) Manter actualizada a metodoloxía didáctica. 

h) Propor, organizar e realizar as actividades complementarias e extraescolares. 

j) Calquera outra que lle sexa atribuída legal ou regulamentariamente. 

 

- EQUIPO DOCENTE 

Está formado polo profesorado que imparte clase a un mesmo grupo de alumnos/as. Estará 

coordinado polo profesorado titor. 

Funcións: 

a) Adaptar a cada clase a programación de nivel. 

b) Realizar as adaptacións curriculares daqueles alumnos/as que o necesiten. 

c) Avaliar ao alumnado do grupo de maneira colexiada, deixando constancia na acta 

correspondente. 

d) Calquera outra que lle sexa atribuída legal ou regulamentariamente. 

 

- COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA 

Está formada polo director/a, xefe/a de estudos, coordinadores/as de etapa/nivel, xefe/a do 

departamento de orientación, profesorado especialista de apoio educativo, coordinador/a do equipo de 

dinamización da lingua galega e coordinador/a do equipo de biblioteca. 

Competencias: 

a) Establecer as directrices xerais para a elaboración e revisión das programacións didácticas e do 

plan de acción titorial, así como as adaptacións curriculares. 

b) Establecer un calendario de actuacións co alumnado con n.e.e. 

c) Establecer os criterios para a elaboración das propostas curriculares. 

d) Canalizar as necesidades de formación do profesorado.  

e) Calquera outra que lle sexa atribuída legal ou regulamentariamente. 
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- EQUIPO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

Está integrado polo seu xefe/a e profesorado participante. 

Competencias: 

a) Promover, organizar e facilitar as actividades complementarias e extraescolares. 

b) Calquera outra que lle sexa atribuída legal ou regulamentariamente. 

 

- DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

Está integrado polo profesorado especialista de apoio educativo, polos coordinadores/as de 

etapa/nivel, polos mestres/as-responsables das escolas de educación infantil adscritas ao centro e 

dirixido polo xefe/a de departamento. 

Competencias: 

a) Valorar as necesidades educativas, no ámbito da orientación, do alumnado e deseñar, 

desenvolver e avaliar programas específicos de intervención. 

b) Elaborar as propostas do plan de orientación, do plan de acción titorial, así como coordinar ao 

profesorado e ofrecerlle soporte técnico para o desenvolvemento destes plans. 

c) Deseñar accións encamiñadas á atención temperá e á prevención de dificultades de 

desenvolvemento ou aprendizaxe. 

d) Participar na avaliación psicopedagóxica e no deseño e desenvolvemento de medidas de 

atención á diversidade. 

e) Facilitarlle ao alumnado o apoio e o asesoramento necesarios. 

f) Impulsar a participación do profesorado en programas de investigación e innovación educativa 

relacionados co seu ámbito de actuación. 

g) Promover a cooperación entre o centro e as familias. 

h) Calquera outra que lle sexa atribuída legal ou regulamentariamente. 

 

- EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA 

Está formado por profesorado de cada etapa/nivel e dirixido por un coordinador/a 

Competencias: 

a) Presentar propostas ao equipo directivo para a fixación dos obxectivos da dinamización 

lingüística. 

b) Propoñer á comisión de coordinación pedagóxica o plan xeral para o uso do idioma e a 

presenza da realidade galega no ensino. 

c) Elaborar e dinamizar un plan anual de actividades. 

d) Deseñar, poñer en práctica e revisar os programas de promoción da lingua galega. 

e) Calquera outra que lle sexa atribuída legal ou regulamentariamente. 
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- COMISIÓN TIC 

A Comisión TIC do centro estará integrada polo xefe/a de estudos, polos/as representantes de 

cada etapa/nivel educativo e dirixida polo coordinador/a pedagóxico/a TIC. 

FUNCIÓNS: 

 Desenvolver o Plan TIC do centro, fomentando a implicación de todo o profesorado. 

 Deseñar actuacións de información ás familias e á sociedade. 

 Supervisar e analizar o funcionamento do Proxecto Arteixo Innovación – Educación no 

centro 

 Analizar as necesidades TIC do centro. 

 Dinamizar a utilización dos recursos TIC, optimizando o seu uso. 

 Adoptar decisións relativas á distribución dos medios e valoración de proxectos. 

 Estudar as necesidades na investigación, propoñendo actuacións e proxectos conxuntos. 
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CAPÍTULO II. PROFESORADO 

 

Se o protagonismo do feito educativo corresponde ao alumnado, para que as intervencións 

educativas se produzan, é precisa a presenza activa do profesorado. A transcendencia da súa función 

educadora é esencial para favorecer a aprendizaxe, para permitir vivencias positivas, para promover 

estilos de vida, para facilitar a autonomía do alumnado, para fomentar experiencias que dean a coñecer 

e por en  práctica principios cívicos e para facilitar propostas salubres dende o mental, físico e social 

do alumnado. 

A profesión docente está impregnada dun rol humanista pola relación íntima e persoal que 

establece cos alumnos e alumnas que lle toca tutelar no espazo escolar e coas súas familias.  

Se tomamos as referencias persoais sinaladas e o importante valor da función educativa, o 

prestixio e a validación social virá dada pola ansia de poñer en práctica todo o que conforma a función 

docente como sinal de identidade. 

 

 

 

 

 

1. FUNCIÓNS 

Os dereitos e deberes do profesorado están recollidos no artigo 8 da Lei 4/2011, do 30 de xuño, de 

convivencia e participación da comunidade educativa. 

A partir do sinalado e como cuestións específicas a atender no Colexio “Ponte dos Brozos”o 

profesorado terá as seguintes funcións: 

1. Responsabilización no cumprimento das normas de convivencia do centro. 

2. Atender as entradas e saídas do alumnado no recinto escolar co grupo de profesores/as que lle 

corresponda procurando que mentres uns ordenan as filas no patio, os outros vixíen o acceso as 

aulas. 

3. Proceder para que haxa orde e corrección na circulación do alumnado polo interior do Centro 

Escolar e nos momentos de saídas das aulas ao remate da xornada lectiva. 

4. Atender as gardas do recreo e de actividades complementarias conforme aos días que 

correspondan segundo os calendarios fixados.  

5. Permanecer na aula cando quede alumnado no recreo por mor de realizar algún traballo, por 

causas meteorolóxicas ou por outros motivos que motiven dita permanencia. No caso de que a 

climatoloxía non permita saír ao recreo, o alumnado permanecerá na aula co profesor/a que está 

impartindo a sesión inmediatamente anterior ao mesmo. 

6. Cumprir as funcións propias con responsabilidade: asistencia a clase, desenvolvemento dos 

currículos, asistencia a reunións de coordinación, substitucións por ausencias puntuais do 

profesorado, cumprimentación dos expedientes escolares, rexistrar as faltas de asistencia ás 

clases e/ou faltas de puntualidade dos alumnos/as,  mantemento de contacto coas familias ... 
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7. Promover accións que permitan o acceso real do dereito á educación do alumnado que lle 

corresponda titorizar. 

8. Asistir ao alumnado accidentado. 

9. Resolver, con autonomía, as cuestións que poidan suceder na súa presenza e, cando teñan 

transcendencia, poñelas en coñecemento do equipo directivo. 

10. Realizar propostas que permitan a innovación educativa e a vertebración do centro en proxectos 

comúns. 

11. Facer cumprir o ideario deste documento en canto á permanencia do alumnado e da súa 

actuación no centro, a atención ás familias e con respecto á función docente. 

12. Colaborar activamente na prevención, detección e erradicación das condutas contrarias á 

convivencia e, en particular, das situacións de acoso escolar. 

 

 

 

 

 

2. TITORÍAS 

O colexio pretende fomentar a colaboración e a participación das familias na educación dos seus 

fillos e fillas, aspecto no que titores/as desenvolven un papel fundamental por ser o primeiro chanzo na 

relación con pais/nais/titores legais do alumnado. 

 

FUNCIÓNS: 

Ademais das funcións reflectidas no apartado 2 do Capítulo I 

1. O profesorado-titor deberá custodiar os partes de faltas do alumnado, que será o documento 

para comprobar a asistencia e puntualidade dos alumnos/a, e terá a competencia de levar o 

control de ausencias, retrasos e demais incidencias do grupo que lle corresponda. Ademais é da 

súa responsabilidade comunicar aos titores legais do alumnado as ausencias, retrasos ou 

incidencias, á parte de enviar as faltas de cada mes, dentro dos primeiros cinco días naturais do 

mes seguinte, diferenciando as faltas xustificadas das non xustificadas. 

2. O profesorado-titor canalizará as relacións nunha dobre vía: 

a) Entre o alumnado e profesorado: Proporcionando información sobre as súas materias ou 

sobre calquera outro aspecto que teña que ver coa evolución do alumno/a ou da clase. 

b) Entre alumnado e xefatura de estudos: no relativo a faltas de conduta e medidas correctoras. 

El mesmo, en colaboración co resto do profesorado, poderá impoñer medidas correctivas a 

actos de natureza leve contrarios á convivencia. 

3. O profesorado-titor actuará como transmisor de información sobre temas de funcionamento do 

colexio, avaliacións, actividades, acordos ... Ademais do profesorado-titor, cada membro do 

equipo de profesores/as de cada grupo, dedicará unha hora semanal de atención a 

pais/nais/responsables legais do alumnado. Para un mellor funcionamento do procedemento, 

solicítase aos responsables dos alumnos/as que concerten cita previamente. 
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3. PLAN DE BENVIDA DO PROFESORADO 

 

O obxectivo será acoller no centro ao profesorado de nova incorporación e informar sobre o sistema 

de xestión e funcionamento do colexio así como das responsabilidades. 

ACOLLIDA 

 Recibimento polo Director/a (que poderá delegar no Equipo Directivo) co obxecto de dar a 

benvida, realizar as presentacións, facilitar información xeral do centro, mostrar as instalacións 

(Pavillóns) , informar dos principais proxectos do centro e as normas de funcionamento xerais 

(xestión de faltas, avisos, utilización das máquinas de reprografía, uso de teléfono, ordenadores 

en espazos comúns, sistema de compras, entradas e saídas de alumnado …) 

 O Xefe/a de Estudos informará de horarios e da documentación necesaria para o 

desenvolvemento do seu traballo. (Plans de reunións, xestión de substitucións, entrega de 

chaves, …) 

 O Secretario/a recibirá o nomeamento do profesorado de nova incorporación e xestionará a 

Ficha de Datos Persoais.  

 O profesorado será presentado aos/ás Coordinadores de Etapa/Nivel os cales facilitaranlle os 

distintos listados de material didáctico, libros de texto, carpetas de recursos, … Así como a 

visita ás aulas. 

 O Equipo Directivo facilitará os documentos de funcionamento, utilidades de Internet, 

actividades extraescolares e complementarias … 
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CAPÍTULO III.- ALUMNADO 

A sociedade, no seu conxunto, pon a disposición do alumnado e das familias unha serie de 

recursos humanos e materiais que lles permiten exercer o dereito fundamental á educación, sen máis 

distincións que as derivadas da súa idade e nivel evolutivo. 

É preciso, pois, que o alumnado e as familias do Colexio de Educación Infantil e Primaria “Ponte 

dos Brozos” tomen conciencia da necesidade de aproveitar positivamente o posto escolar que se lles 

ten asignado. 

 

 

 

 

 

1 DEREITOS BÁSICOS 

1. A recibir unha formación integral e coeducativa que contribúa ao pleno desenvolvemento da 

súa personalidade nun ambiente educativo de convivencia, liberdade e respecto mutuo. 

2. A que se respecten a súa identidade, integridade e dignidade persoais. 

3. Á protección integral contra toda agresión física ou moral, e en particular contra as situacións 

de acoso escolar. 

4. A participar directamente no proceso educativo cando sexa consultado pola Administración 

educativa, nos termos previstos no título IV da Lei 4/2011, do 30 de xuño. 

5. 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 DEBERES BÁSICOS 

1. Participar e colaborar na mellora de convivencia escolar e na consecución dun adecuado clima 

de estudo no centro, respectando o dereito dos seus compañeiros/as á educación. 

2. Respectar a dignidade e as funcións e orientacións do profesorado no exercicio das súas 

competencias, recoñecéndoo como autoridade educativa do centro. 

3. 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. 

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

5. Conservar e facer un bo uso das instalacións e dos materiais do centro. 

6. Intervir, a través das canles regulamentarias, en todo aquilo que afecte a convivencia dos seus 

respectivos centros docentes. 

7. Seguir as directrices do profesorado respecto da súa educación e aprendizaxe. 

8. Asistir a clase con puntualidade e co material preciso. 
  



NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO – REGULAMENTO DE RÉXIME INTERNO  

 

  CEIP Ponte dos Brozos  - 25 
- 

 
  

 

3 CRITERIOS DE AGRUPAMENTO 

 O agrupamento do alumnado será mixto e flexible, favorecerá a coeducación e a aprendizaxe 

cooperativa, evitando calquera tipo de discriminación por razón de sexo, relixión, rendemento 

escolar, … 

 Na formación dos grupos de alumnos/as evitarase a clasificación por coñecementos, nivel 

intelectual ou rendemento. 

 Como criterio xeral e prioritario establécese que o alumnado sexa agrupado seguindo a orde 

alfabética. 

 Procurar igualar o número de alumnado por aula. 

 Equilibrar, na medida do posible, o número de alumnos e alumnas. 

 Cando nun mesmo grupo coincidan dous irmáns, xemelgos/as ou non, e xustificado por razóns 

pedagóxicas, sempre que sexa posible un deles será adscrito no grupo coa letra do abecedario 

anterior ou posterior ao que lle correspondería. 

 Cando un alumno/a retorna ao colexio no mesmo curso/ciclo daráselle prioridade a 

escolarizarse no mesmo grupo que estivera con anterioridade, sempre e cando a aula siga 

estable. 

 Procurarase non illar ou separar do seu grupo aos alumnos/as procedentes das E.E.I. adscritas 

ou de Educación Infantil. 

 Co alumnado de novo ingreso, sen historial académico, seguirase o criterio de orde alfabética e 

nº de alumnos/as. 

 Cando nun mesmo grupo incidan dous ou máis alumnos/as con dificultades de aprendizaxe, ou 

algunha outra problemática que se considere, integrarase no grupo coa letra do abecedario 

anterior ou posterior á que lle correspondería. 

 Tentarase o reparto proporcional de alumnos/as con problemas ou necesidades educativas 

especiais: 

 Procurarase equiparar o número de alumnos/as que presenten problemas de conduta ou de 

personalidade. 

 Pretenderase equilibrar o número de alumnos de distinta lingua. 

 Harmonizarase o número de alumnos con informe psicopedagóxico: adaptacións curriculares e 

apoios. 

 Intentarase a paridade no número de alumnos/as procedentes doutras comunidades ou países 

con lingua común á nosa: 

• Sen escolarizar 

• Escolarizados 

 Cando nun grupo incidan dous ou máis alumnos/as repetidores valorarase a incorporación en 

distintos grupos. 

 En casos moi específicos poderíanse adoptar medidas excepcionais. 
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ALUMNADO ESTRANXEIRO 

 O alumnado inmigrante de lingua estranxeira integrarase nas súas aulas nas áreas de: educación 

física, educación plástica, educación musical, coñecemento do medio e lingua galega. 

 O profesor/a do Grupo de Adquisición de Linguas e o Orientador/a valorarán o momento no 

que se pode ir incrementando ou flexibilizando a permanencia en aula. 

 O alumnado procedente do estranxeiro repartirase en máis dunha aula, previa valoración do 

Orientador/a.  

 O alumnado de orixe estranxeira poderá ser integrado nas súas aulas ordinarias, sen a 

catalogación, atendendo a tres criterios: 

• Temporal: 

- Alumnado de lingua común: 2 anos de permanencia neste país. 

- Lingua diferente: 3 anos de permanencia no país. 

• Curricular: O alumnado que supere a área de lingua non quedaría incluído neste 

criterio de agrupamento. 

• Valoración global: que do alumno/a fai o equipo de profesores/as no informe ordinario 

de final de curso na xunta de avaliación do 3º trimestre. 

 

 

 

 

4 PLAN DE ACOLLIDA 

4.1. ALUMNADO DE NOVO INGRESO 

- Solicitude de praza: Proporcionar a documentación precisa. Entrega de folleto informativo 

acerca do centro. 

- Chegada do alumno/a: Previamente a súa chegada realizarase a revisión da documentación 

aportada a efectos de orientación do curso no que posiblemente teña que escolarizarse. 

Recibimento do alumnado en Xefatura de Estudos. Adxudicación de titoría. 

- Avaliación inicial: Realizada polo titor/a e, de ser preciso, polo Departamento de Orientación. 

- Plans de apoio: Establecemento do tipo de apoio que se precisa e do profesorado que o vai a 

impartir. 

- Acollida na aula: Presentación de titor/a e compañeiros/as. 

- Reunión de titores de Educación Infantil, Xefe/a Dpto. de Orientación e Equipo Directivo cos 

pais/nais, representantes legais, do alumnado de novo ingreso no mes de xuño co fin de dar a 

coñecer as normas e características do centro e as finalidades educativas. 

- Modificación do horario de entradas e saídas do centro durante o mes de setembro para o 

alumnado de 4º de Educación Infantil (Período de Adaptación), segundo sinala a normativa 

vixente. Así mesmo se modificará o horario para este alumnado cando se incorpore fóra do 

prazo establecido. 

- Familiarizar ao alumnado co centro. 
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4.2. ALUMNADO PROCEDENTES DAS E.E.I. ADSCRITAS 

- O alumnado e as súas familias reciben unha invitación para visitar o centro, acompañados do 

profesorado 

- Si é factible ponse á súa disposición un medio de transporte que os recolle. 

- Chegada ao centro e recibimento por parte da Dirección do Centro e da Xefa do Departamento 

de Orientación. 

- Visita ás instalacións e visualización dunha proxección sobre o centro. 

- Visita ás aulas de 3º de Educación Primaria nas que se escolarizarán o vindeiro curso, 

acompañados/as do coordinador/a de nivel. 

- Despedida. 

 

 

 

4.3. ALUMNADO ESTRANXEIRO 

O programa articúlase a través da colaboración do Centro de Servizos Sociais do Concello de 

Arteixo co Colexio. 

A primeira acollida pódese realizar no Departamento de Servizos Sociais, sobre todo as familias 

de orixe árabe onde se facilitará aos proxenitores do alumnado a seguinte información: 

- Normativa básica en materia educativa da Comunidade Autónoma de Galicia. 

- Calendario Escolar (reforzando a necesidade de asistencia con carácter continuo, para evitar 

ausencias prolongadas por motivos de festas, celebracións diversas …) 

- Horario do Centro. 

- Xustificación de faltas de asistencia. 

- Recursos existentes no Centro. 

- Recursos sociais, escolares e sociosanitarios. 

- Apoio na consecución da documentación necesaria para a formalización da matrícula.  

- Cumprimentar Ficha Inicial de Acollida. 

O CENTRO SERÁ O ENCARGADO DE INFORMAR SOBRE O SEGUINTE: 

- Formalización da Ficha Inicial de Acollida no caso de non tela presentada, que pasará a formar 

parte do Expediente Persoal do alumno/a. 

- Nome do colexio, teléfono, rúa, correo-e, … 

- Sistema educativo (modelos no centro e en qué consiste cada un deles) 

- Proxecto Educativo do Centro. 

- Calendario escolar. 

- Servizos Educativos Complementarios 

- Material escolar necesario (non comprar libros ata realizar valoración inicial) 

- Funcionamento do colexio (horarios de clases, comedor, actividades extraescolares, reunións 

ANPA, …) 

- Normas de Convivencia. 

- Exencións de lingua galega. 
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- Lugares de entrada e saída. 

- Instalacións e recursos 

- Horarios de titoría e información para pais e nais. 

- Necesidades educativas especiais do alumnado se as houber. 

MEDIADORA INTERCULTURAL: 

Será a encargada de realizar a mediación, tratando de detectar desaxustes ou inadaptacións debidas 

ás diferentes bagaxes culturais tratando de estabelecer unha mellor comunicación e interacción. 

Neste contexto socioeducativo a figura da mediadora é fundamental para achegar a cultura das 

familias e da comunidade escolar e viceversa. Servirá de comunicadora ou de ponte entre unha 

comunidade específica e outra, promovendo o entendemento mutuo. 

Como afirma a profesora Aguado: “A cultura transmitida pola escola é elaborada desde un 

determinado patrón sociocultural de referencia. O alumnado pertencente a dito grupo xoga con vantaxe 

no acceso e o uso dos recursos escolares fronte ao alumnado máis afastado dese patrón de referencia”. 

A mediadora coñece ámbolos dous mundos e pode potenciar as relacións escola-familia e evitar 

malos entendidos por ambas partes, derivadas das diferentes interpretacións. 

ACOLLIDA: 

 O Secretario do centro será a persoa que máis intervén nesta primeira fase para que as familias 

reciban unha primeira impresión positiva, é o primeiro punto de recepción porque cando unha 

familia inmigrante quere matricular ao seu fillo/a no centro (proceso aberto durante todo o 

curso) acude alomenos dúas veces antes de que se inicie a escolarización: 

- Para confirmar a existencia de prazas e solicitar información e documentación para a posible 

matriculación. Explicaránselle detalladamente cada un dos apartados que hai que encher e 

insistirase en que deben cumprimentar toda a documentación. 

- Para entregar dita documentación e proceder á escolarización. así como insistir na 

importancia de acudir membros da familia e non só os alumnos/as o primeiro día de 

incorporación ao colexio 

  Se procede, o Equipo Directivo, proporá que algunha outra persoa ou equipo de persoas apoien 

ao Secretario nesta primeira fase ou a executen no seu lugar.  

 Confirmada a praza, os pais/nais/responsables legais do alumno/a poderán acudir ao Centro de 

Servizos Sociais, para cubrir a Ficha Inicial de Acollida, que será enviada ao centro á atención 

do Departamento de Orientación, e recibir a información necesaria. 

1º Día 

 Intervén en primeiro lugar a Xefatura de Estudos que recibirá ao novo alumno/a. 

 Seguidamente realizarase a presentación ao titor/a e posterior reunión coa familia do alumno/a. 

 Ensinaráselle o centro e visitaranse dependencias e instalacións, sinalando a actividade que en 

cada dependencia se realiza. 

 Poderase acudir ao despacho de Dirección para continuar co proceso de acollida. O Director/a 

preséntase ao alumno/a e a súa familia, explícalles os sinais de identidade do Proxecto 

Educativo, así como as normas de organización e funcionamento. Explica o plan de traballo 

que o colexio ten previsto para o alumnado inmigrante, así como a importancia da educación 

intercultural. Coméntalles a necesidade de colaboración das familias co centro para a educación 

dos seus fillos/as. Fixa, de ser posible, a próxima reunión da familia co titor/a: o primeiro día de 

titoría de pais. 
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 A entrevista co titor/a terá por obxecto principal o trasvase de información relevante, así o 

titor/a encargarase de facilitar información sobre aspectos fundamentais do funcionamento do 

colexio e da clase. Nestas informacións incluirase:  

- Funcións do titor/a. 

- Funcionamento xeral da clase, incluíndo profesorado especialista. 

- Horarios de entrada, saída, recreos, … 

- Material necesario para o traballo de aula: libros de fichas e material funxible. 

- En Educación Infantil hai listado de elementos básicos. 

- Horario de atención a pais. 

Así mesmo, o titor/a solicitará información a familia sobre: 

- Datos familiares. 

- Nivel de escolarización anterior. 

- Idade de comezo da escolarización. 

- Perspectivas de permanencia no centro (proxecto migratorio) 

- Nivel de estudos dos pais. 

- Valores e datos culturais. 

- Dispoñibilidade horario dos pais. 

OBXECTIVOS 

 Facilitar a acollida e integración social e educativa do alumnado inmigrante. 

 Impulsar a aprendizaxe do español/galego como segunda lingua. 

 Promover o acceso, permanencia e promoción educativa, articulando medidas que fagan 

efectiva a compensación de desigualdades de partida e orientando a súa promoción no sistema 

educativo. 

 Potenciar os xeitos de enriquecemento que achegan as diferentes culturas, desenvolvendo 

aqueles xeitos relacionados co mantemento e difusión da cultura propia do alumnado. 

 Propiciar a participación activa das nais e pais no proceso educativo. 

  



NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO – REGULAMENTO DE RÉXIME INTERNO  

 

  CEIP Ponte dos Brozos  - 30 
- 

 
  

 

CAPÍTULO IV.- FAMILIAS 

Os dereitos e deberes das nais e pais ou titoras ou titores están recollidos no artigo 6 da Lei 

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

 

 

 

 

1 RELACIÓN COAS FAMILIAS 

1.1. PLAN DE ACTUACIÓN 

 No mes de xuño convocarase a tódolos pais/nais de alumnos/as que se incorporarán por 1ª vez 

ao centro no curso seguinte, a unha asemblea xeral para informar sobre diferentes aspectos 

organizativos, educativos, de adaptación …  

 Reunións iniciais a comezo do curso escolar dos titores/as de cada nivel coas familias para 

explicar aquelas consideracións interesantes para un mellor desenvolvemento do proceso 

educativo 

 Xuntanzas coa xunta directiva da ANPA, ao fin de intercambiar información, escoitar 

propostas, suxerencias … e mutuamente traballar xuntos para a boa marcha do colexio. 

 Realizaranse reunións periódicas cos pais e nais co obxecto de mellorar, ata onde sexa posible, 

as relacións coa comunidade escolar, coa finalidade de que o alumnado viva o colexio máis 

preto do seu contorno, e non o vexan como algo aparte onde só se vai estudar. 

 Fixarase na programación xeral anual unha hora de atención do profesorado aos pais/nais 

dentro do horario non lectivo de obrigada permanencia no centro. O lugar da visita será a aula 

do alumno/a previa petición de cita. 

 Fixaranse tamén na programación xeral anual reunións conxuntas cos pais/nais do alumnado 

por titorías, niveis ou ciclos encamiñadas a expoñer as liñas xerais do plan de traballo de cada 

clase. 

 Ademais dos boletíns informativos de avaliación trimestrais, os pais/nais recibirán información 

complementaria do Centro sempre que se produza calquera necesidade no proceso de 

ensinanza-aprendizaxe ou de funcionamento do Centro. 

 Durante o horario lectivo prohíbese o acceso aos espazos pedagóxico-didácticos dos pais/nais e 

persoal alleo ao Centro, incluídos corredores sen a debida autorización. De ser necesaria unha 

entrevista urxente cun profesor/a presentarase a solicitude ante o equipo directivo. 
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1.2. FUNCIÓNS 

AS FAMILIAS, COMO PRIMEIRAS RESPONSABLES DA EDUCACIÓN DOS 

FILLOS/AS ESTÁN OBRIGADAS A: 

a. Coñecer, participar e apoiar a evolución do proceso educativo e formación cívica do alumnado, 

co profesorado e o centro educativo. 

b. Coñecer as normas establecidas polo 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. 

d. Estimular aos fillos/as para que se respecten os principios de convivencia, colaborando co 

centro na prevención e corrección das condutas contrarias ás normas de convivencia. 

e. Notificar, coa máxima celeridade, a non asistencia á clase dos fillos/as ao centro cando isto 

suceda. Asemade deberán xustificar por escrito as faltas de asistencia de maneira inmediata 

despois de producirse. 

f. Actualizar, sen demora, os seus datos de enderezo e teléfono e cando muden de domicilio. 

g. Fomentar o respecto polo equipamento e materiais que se lle ofrece ao alumnado no recinto 

escolar. 

h. Promover nos fillos/as o coidado e a atención debida respecto aos servizos complementarios 

que lle ofrece o Colexio.  

i. Favorecer as saídas escolares como vivencias para o coñecemento do seu contorno natural e 

social e autorizar as visitas que o centro propoña. 

j. Participar na organización e o funcionamento do centro, de forma individual e/ou como 

membros das súas asociacións, co obxecto de comprometerse responsablemente na educación 

dos fillos/as, de mellorar a súa formación como familia e de velar pola boa marcha do centro 

dende unha actitude cívica.  

k. Responsabilizarse da utilización de redes sociais tipo Whatsapp, Tuenti, Facebook ..., 

considerando a razón legal de que non está permitido o seu uso a menores de 14 anos. 

l. Comparecer ante as citacións que realice o centro. 
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2 ANPA 

No CEIP Ponte dos Brozos poderán existir asociacións de nais e pais de alumnos/as cos dereitos 

establecidos na lexislación vixente. 

 A Asociación de Nais e Pais réxese de acordo co establecido no artigo 105, título VI, do 

Decreto 374/1996 e o regulado no apartado 3º, capítulo VII, da Orde do 22 de xullo de 1997. 

 De acordo co establecido no artigo 39 do Decreto 374/1996, dos representantes que lles 

corresponden aos pais/nais no Consello Escolar un será proposto pola asociación de pais/nais 

máis representativa. 

 As asociacións de pais/nais de alumnos/as que poidan existir no Colexio rexeranse polos seus 

propios estatutos. 

 Logo do acordo do Consello Escolar, as asociacións de pais/nais de alumnos/as poderán utilizar 

as instalacións do Centro para a realización de actividades que lle son propias, 

responsabilizándose en todo caso dos gastos ou estragos que se poidan ocasionar. 

 O programa de actividades que organicen as asociación de nais e pais no recinto escolar e 

dirixidas ao alumnado do Centro deberá ser aprobado polo Consello Escolar e figurar na 

programación xeral anual. 

 Asume, entre outras, as seguintes competencias: 

- Asistir aos pais/nais ou titores/as en todo aquilo que competa á educación dos seus fillos/as. 

- Colaborar coas actividades educativas do centro. 

- Informar aos asociados da súa actividade. 

- Formular propostas para a realización de actividades complementarias e extraescolares que, 

unha vez aceptadas, deberán figurar na programación xeral anual. 

- Fomentar a colaboración entre todos os membros da comunidade educativa.  

- Calquera outra que, no marco da normativa , lle asignen os respectivos estatutos. 

 Estas asociacións terán as seguintes competencias respecto ao consello escolar: 

- Facilitar a representación e participación dos pais e nais de alumnos/as no consello escolar. 

- Elevarlle propostas ao consello escolar para a elaboración do proxecto educativo, 

modificación das normas de organización e funcionamento- regulamento de réxime interno, 

e ao equipo directivo para a elaboración da programación xeral anual. 

- Informar ao consello escolar daqueles aspectos da marcha do centro que consideren 

oportuno. 

- Recibir información, a través dos seus/súas representantes no consello escolar, sobre os 

temas tratados nel. 

- Elaborar informes para o consello escolar a iniciativa propia ou a petición deste. 

- Coñecer os resultados académicos referidos ao centro e a valoración que deles realice o 

consello escolar. 
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CAPÍTULO V.- PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS 

Os dereitos e deberes do persoal de administración e de servizos están recollidos no artigo 9 da Lei 

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

Na estrutura e funcionamento do centro requírese e interveñen outro grupo de profesionais que 

teñen diferentes competencias e responsabilidades importantes para o bo funcionamento do colexio. 

Todos traballan no mesmo espazo físico e todos contribúen desde cada posto no quefacer educativo e 

aportan a súa colaboración a tódolos membros da comunidade educativa. 

FUNCIÓNS XERAIS 
 

 Respectar e colaborar, no exercicio das súas funcións, para facer que se respecten as normas de 

convivencia escolar e a identidade, integridade e dignidade persoais de todos os membros da 

comunidade educativa. 

 Colaborar activamente na prevención, detección e erradicación das condutas contrarias á 

convivencia e, en particular, das situacións de acoso escolar. 

 Informar aos responsables do centro docente das alteracións da convivencia, gardando reserva e 

sixilo profesional sobre a información e as circunstancias persoais e familiares do alumnado. 

 Gardar sixilo e confidencialidade respecto das actuacións relacionadas co ámbito educativo das 

que teña coñecemento. 

 Os servizos prestados redundarán en beneficio da boa marcha do Centro. 

 Cumprirán o estipulado na normativa específica que lles afecte. 

PLAN DE ACOLLIDA 

 Recibimento polo Director/a (que poderá delegar no Equipo Directivo) co obxecto de facilitar 

información xeral do centro, mostrar as instalacións, presentacións ao profesorado e as normas 

de funcionamento xerais. 

 O Xefe/a de Estudos informará de horarios do centro e programación para o desenvolvemento 

do seu traballo coas funcións e tarefas asignadas. 

 O Secretario/a xestionará a Ficha de Datos Persoais.  

 

PERSOAL ADMINISTRATIVO  
 

FUNCIÓNS: 

 Tarefas de apoio administrativo ao equipo directivo 

 Atención e información á comunidade educativa en xeral 

 Colaboración co resto da comunidade educativa para o bo funcionamento do centro. 

 Atenderanse os asuntos de secretaría en atención ao público en horario de 9:30 h. a 12:30 horas. 
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AXUDANTES TÉCNICOS EDUCATIVOS 
 

FUNCIÓNS: 
 

 Exercer as súas funcións polivalentes segundo as condicións estipuladas na normativa. 

 Atención a alumnado con necesidades educativas especiais. 

 Colaboración cos equipos docentes e multidisciplinar en tarefas auxiliares, complementarias e 

de apoio. 

 Cooperación na vixilancia das clases por razóns inescusables do profesorado. 

 Colaboración co profesorado na vixilancia nos recreos. 

 Axudar na aplicación de programas de autonomía persoal e social do alumnado. 

 Colaboración en actividades que teñan como finalidade a seguridade, benestar e mellor 

aproveitamento escolar dos alumnos/as. 

 Cooperación nas actividades complementarias e extraescolares. 

 Colaboración nos servizos complementarios que oferta o colexio. 

 

PERSOAL DE MANTEMENTO 
 

FUNCIÓNS: 

 Custodia do centro educativo: Apertura, peche de portas e control de accesos e saídas. 

 Labores de mantemento do centro. 

 As que determine o equipo directivo no ámbito das súas competencias. 

 Horario de 8:30 h. a 14:50 h. e de 15:55 h. a 18:15 h. 

 

PERSOAL DE LIMPEZA 
 

FUNCIÓNS: 

 Manter a limpeza e hixiene das instalacións.  

 As que determine o equipo directivo no ámbito das súas competencias. 

 Haberá unha persoa en horario de mañá de 8:00 h. a 15:00 h. 

 No horario revisable de 14:00 h. a 21:00 h. realizarán as funcións asignadas. 
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CAPÍTULO VI.- NORMAS DE CONVIVENCIA 

As alteracións da convivencia nos centros escolares clasifícanse en condutas leves contrarias á 

convivencia e condutas gravemente prexudiciais para a convivencia. 

Calquera membro da comunidade educativa que entenda que determinados feitos poden ser 

constitutivos de delito ou falta, deberá comunicalo ao Equipo Directivo para a súa remisión á 

Administración Educativa e ao Ministerio Fiscal, sen prexuízo de tomar as medidas cautelares 

oportunas. 

O ámbito de aplicación da corrección disciplinaria ás condutas contrarias ás normas de 

convivencia realizadas polo alumnado, estará referido ao recinto escolar ou durante o desenvolvemento 

de actividades complementarias e extraescolares, así como durante a prestación dos servizos de 

comedor e transporte escolar. Así mesmo, poderán corrixirse disciplinariamente as condutas que, aínda 

que realizadas fóra do recinto escolar, estean motivadas ou directamente relacionadas coa vida escolar 

e afecten aos seus compañeiros/as ou a outros membros da comunidade educativa. 

As condutas leves contrarias á convivencia tipificadas neste capítulo prescriben ao mes, e as 

gravemente prexudiciais para a convivencia prescriben aos catro meses.  

O prazo de prescrición comezará a contarse desde o día en que a conduta se leve a cabo, salvo 

cando se trate dunha conduta continuada, caso no que o prazo de prescrición non se empezará a 

computar mentres aquela non cese. 

No caso das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia, interromperá a prescrición a 

iniciación, con coñecemento do interesado/a, do procedemento para a corrección da conduta, e 

continuarase o cómputo do prazo de prescrición para o caso de producirse a caducidade do 

procedemento. 

 

 

 

 

 

1 MEDIDAS PREVENTIVAS PARA A MELLORA DA CONVIVENCIA 

1. O Equipo Directivo e/ou Dpto. de Orientación intentarán manter reunións cos/coas 

responsables dos centros adscritos para coñecer as características individuais e socio-familiares 

do alumnado, ao fin de prever ou atallar de forma máis eficiente o xurdimento de posibles 

conflitos. 

2. O Dpto. de Orientación realizará ao longo do curso un proceso continuado de actuación coa 

finalidade de coñecer a situación persoal, familiar e académica do alumnado. 

3. O Equipo de Mediación colaborará para implementar os procesos de mediación diante das 

situacións conflitivas que se orixinen. 

4. Promover as accións necesarias que permitan ao alumnado a igualdade de oportunidades para 

facilitar o dereito á educación coa mellor calidade. 
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5. Fomentar intervencións que sirvan para observar a liberdade de crenzas, a integridade física e 

moral, a dignidade persoal e para evitar a discriminación de calquera tipo. 

6. Facer intervencións que teñan por obxecto que equipos de asistencia e carácter público 

comunitario, fóra do centro escolar, permitan resolver incidencias que non puideron ser resoltas 

dende o centro e sirvan para facer intervencións que compensen as carencias de calquera índole 

que non favorezan o dereito de protección dos menores. 

7. Adoptar as decisións oportunas e necesarias para manter un adecuado ambiente de convivencia, 

corrixindo as condutas contrarias á convivencia do alumnado. 

CONFLITOS. Resolución 

Os conflitos aparecen cando se dan condutas incompatibles co marco de convivencia do centro 

educativo. É un fenómeno dinámico, un proceso que segue determinado itinerario. Este tipo de 

problemas son máis o síntoma de persoas socialmente enfermas que posúen unhas causas para orixinar 

situacións difíciles polo que, sen deixar de atender aos síntomas, deberíamos buscar respostas que 

transformasen as causas. 

Na resolución de conflitos, a intervención debera establecerse desde tres vías: 

 De carácter preventivo como forma de adquirir competencias 

 De carácter mediador, como forma de intervención durante os conflitos. 

 De carácter recuperador, como forma de restablecer a normalidade nas persoas afectadas por 

procesos conflictuais. 

Segundo establece o Proxecto de Mediación Escolar do centro, a mediación escolar pode ser unha 

ferramenta eficaz para superar conflitos porque é un proceso de resolución pacífica de conflitos no que 

unha terceira persoa neutral (mediador/a) axuda ás partes en conflito a atopar unha solución que 

satisfaga a ámbalas partes. 

Non todos os conflitos son mediables: non pode mediarse un conflito se unha das partes está 

sufrindo violencia por parte da outra. Estes conflitos requiren outras intervencións. No caso de que un 

conflito desta índole chegase ao Equipo de Mediación, deberá derivarse aos órganos competentes 

previstos nas NOF-RRI. 

A mediación non substitúe ao conxunto de normas recollidas neste documento e no Plan de 

Convivencia, pero si é un método construtivo para resolver conflitos. A posibilidade de recorrer á 

mediación na resolución pacífica de conflitos, formúlase coma un procedemento que se agrega ao 

tratamento dalgúns conflitos: 

 Como unha medida previa naqueles conflitos para os que as normas de convivencia do centro, 

por algún dos aspectos das mesmas, prevén algún tipo de sanción. 

 Como unha medida para a resolución naqueles conflitos nos que non se dea unha transgresión a 

ningunha norma de convivencia do centro, pero ofrécese a mediación como unha posibilidade 

de abordalos de forma pacífica e dialogada. 

 Como unha medida posterior, reparadora, en casos de disfuncións á convivencia que se abordan 

segundo o previsto na normativa, pero nos que máis aló das medidas que o centro adopte, 

ofrécese como unha oportunidade de reconstrución, de reconciliación e de resolución. 

Por este motivo nas condutas que afecten á convivencia no centro pode recorrerse á intervención 

dun mediador ou mediadora (mestre-mestra) que intervén como unha persoa terceira que busca unha 

saída a un problema que se da no centro con respecto ao marco de convivencia fixado. O que se busca, 

ao final, son opcións, alternativas e compromisos para que a situación entre en vías de solución. 
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É preciso, pois, que se nomee un mediador/a, nos casos no que se dean condutas prexudiciais para 

a convivencia no centro, que coñeza a situación conflictual e aporte, coas partes, medidas correctoras e 

medidas alternativas que promovan un cambio de actitude con respecto á forma de actuar das persoas 

como membros dunha comunidade. O informe explicitará a conduta, as circunstancias paliativas e 

acentuantes, a comparecencia de todas aquelas persoas da comunidade educativa que poidan aportar 

información sobre o conflito ou que teñan relación co que se produce nel e todo aquilo que dea 

consistencia as medidas correctoras que se propoñan. 

En todos os casos, a persoa que ostente a dirección do centro é a que ten a competencia para 

impoñer as medidas correctoras establecidas no marco lexislativo ou neste documento. Informará, con 

posterioridade á Comisión de Convivencia e ao Consello Escolar das decisións tomadas. 

A dirección do centro, en calquera momento do procedemento, poderá cambiar temporalmente de 

grupo, suspender do dereito de asistencia a determinadas clases ou suspender do dereito de asistencia 

ao centro, por un período que non será superior a tres días, por decisión propia ou a proposta do 

mestre/a mediador/a ou instrutor/a a aquel alumnado que a gravidade da súa conduta, puidese ter 

repercusións na convivencia escolar. cando suceda isto, informará, con posterioridade á Comisión de 

Convivencia e ao Consello Escolar das decisións tomadas. 

As medidas correctoras non contempladas e a instrución dos informes se guiarán polo disposto na 

Lei 4/2011, no Decreto 8/2015 e no Plan de Convivencia. As modificacións legais que se efectúen con 

posterioridade a este documento, incorporaranse ao mesmo para coñecemento da comunidade 

educativa. 
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2 CRITERIO DE CORRECCIÓN 

a. A imposición de sancións terá finalidade e carácter educativo e procurará a mellora da 

convivencia no centro. 

b. Deberán terse en conta, con carácter prioritario, os dereitos da maioría dos membros da 

comunidade educativa e os das vítimas de actos antisociais, de agresións ou de acoso. 

c. Non se poderá privar a ningún alumno/a do seu dereito á educación obrigatoria. Para estes 

efectos, non se entenderá como privación do dereito á educación a imposición das correccións 

previstas que supoñan a suspensión da asistencia ás clases, ao centro ou o cambio de centro. 

d. Non se poderán impoñer correccións contrarias á integridade física e a dignidade persoal do 

alumno/a. 

e. Valorarase a idade, situación e circunstancias persoais, familiares e sociais dos alumnos/as, e 

demais factores que puidesen incidir na aparición de condutas ou actos contrarios ás normas 

establecidas. 

f. Deberanse ter en conta as secuelas psicolóxicas e sociais dos agredidos/as, así como a alarma 

ou repercusión social creada polas condutas sancionables. 

g. As sancións deberán ser proporcionais á natureza e gravidade das faltas cometidas. 

h. A forma en que a alteración afecta aos fins e obxectivos fundamentais do Proxecto Educativo 

de Centro e da Programación Xeral Anual. 

 

 

 

 

 

3 GRADACIÓN DAS MEDIDAS CORRECTORAS 

SON CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES 

a. O recoñecemento espontáneo da conduta incorrecta e, se é o caso, o cumprimento igualmente 

espontáneo da obriga de reparar os danos producidos. 

b. A falta de intencionalidade. 

c. A observancia dunha conduta habitual positiva favorecedora da convivencia. 

d. A natureza dos prexuízos causados. 
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SON CIRCUNSTANCIAS ACENTUANTES 

a. A premeditación e a reiteración nas condutas. 

b. Uso da violencia, de actitudes ameazadoras, desafiantes ou irrespetuosas, de menosprezo 

continuado e de acoso dentro ou fóra do centro. 

c. Causar dano, inxuria ou ofensa aos compañeiros/as de menor idade, aos recentemente 

incorporados/as ao centro ou calquera outra circunstancia da vítima da conduta especialmente 

vulnerable. 

d. A falta de respecto ao profesorado, ao persoal non docente e aos demais membros da 

comunidade educativa no exercicio das súas funcións. 

e. As condutas que atenten ao dereito a non ser discriminado por razón de nacemento, raza, sexo, 

capacidade económica, conviccións políticas, morais ou relixiosas, así como por padecer 

discapacidade ou calquera outra condición ou circunstancia social. 

f. Os actos realizados en grupo ou de forma colectiva que atenten contra os dereitos de calquera 

membro da comunidade educativa. 

g. Calquera acto que entrañe ou fomente a violencia, a discriminación, o racismo, a xenofobia ou 

o menoscabo das notas de identidade do centro recollidas no Proxecto Educativo. 

h. A publicidade e difusión por calquera medio, incluídos os electrónicos, telemáticos ou 

tecnolóxicos da conduta, das súas imaxes ou da ofensa. 

i. A incitación a calquera dos actos contemplados nos puntos anteriores 

j. A natureza dos prexuízos causados. 

 

 

 

 

 

4 RESPONSABILIDADE E REPARACIÓN DE DANOS 

a. Os alumnos/as quedan obrigados a reparar os danos que causen, individual ou colectivamente, 

de forma intencionada ou por neglixencia, ás instalacións, aos materiais do centro e ás 

pertenzas doutros membros da comunidade educativa, ou a facerse cargo do custo económico 

da súa reparación. Así mesmo, estarán obrigados/as a restituír, no seu caso, o subtraído. Os 

pais/nais ou representantes legais asumirán a responsabilidade civil que lles corresponda nos 

termos previstos pola lei.  

b. Nalgúns supostos excepcionais a reparación material dos danos pode substituírse pola 

realización de tarefas que contribúan ao mellor desenvolvemento das actividades do centro, ou 

á mellora da contorna ambiental do mesmo.  

c. O réxime de responsabilidade e reparación de danos establecido é compatible coas correccións 

disciplinarias que, de ser o caso, correspondan. 

d. Así mesmo, cando se incorra en condutas tipificadas como agresión física ou moral aos seus 

compañeiros/as ou demais membros da comunidade educativa, deberase reparar o dano moral 

causado mediante a presentación de escusas e o recoñecemento da responsabilidade nos actos, 

ben en público ou ben en privado, segundo corresponda pola natureza dos feitos e de acordo co 

que determine o órgano competente para impor a corrección. 
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5 CONDUTAS LEVES CONTRARIAS Á CONVIVENCIA 

Constitúen condutas contrarias á convivencia de carácter leve calquera infracción das normas de 

convivencia que carezan da entidade ou transcendencia requirida para ser consideradas como condutas 

que prexudiquen gravemente a convivencia no centro. Están recollidas no Plan de Convivencia. 

SON CONDUTAS LEVES CONTRARIAS Á CONVIVENCIA: 

a) As agresións físicas ou psíquicas, as inxurias e as ofensas contra os demais membros da 

comunidade educativa, que non alcancen a gravidade requirida. 

b) Os actos de discriminación contra membros da comunidade educativa por razóns de 

nacemento, raza, sexo, orientación sexual, capacidade económica, nivel social, conviccións 

políticas, morais ou relixiosas, discapacidades físicas, sensoriais ou psíquicas, ou calquera 

outra condición ou circunstancia persoal ou social, que non alcancen a gravidade requirida. 

c) Os actos individuais ou colectivos de desafío á autoridade do profesorado e ao persoal de 

administración e servizos que constitúan unha indisciplina, que non alcance a gravidade 

requirida. 

d) Os danos causados de forma intencionada ou por neglixencia grave ás instalacións e aos 

materiais do centro docente, incluídos os equipos informáticos e o software, ou aos bens 

doutros membros da comunidade educativa ou de terceiros, así como a súa subtracción, que 

non alcancen a gravidade requirida. 

e) Os actos inxustificados que perturben o normal desenvolvemento das actividades do centro, 

incluídas as de carácter complementario e extraescolar, que non alcancen a gravidade 

requirida. 

f) As actuacións prexudiciais para a saúde e a integridade persoal dos membros da comunidade 

educativa do centro, ou a incitación a elas, que non alcancen a gravidade requirida. 

g) Portar calquera obxecto, substancia ou produto expresamente prohibido polas normas do 

centro perigoso para a saúde ou a integridade persoal do alumnado ou dos demais membros 

da comunidade educativa ou que perturbe o normal desenvolvemento das actividades 

docentes, complementarias ou extraescolares, cando non constitúa conduta gravemente 

prexudicial para a convivencia. 

c) A falta de asistencia inxustificada á clase e as faltas reiteradas de puntualidade, nos termos 

establecidos polas normas de convivencia do centro. 

d) A reiterada asistencia ao centro sen o material e equipamento preciso para participar 

activamente no desenvolvemento das clases. 

e) As condutas que se tipifican como tales nas normas de convivencia do colexio como:  

- Unha conduta disruptiva illada, sempre que non sexa reiterativa. 

- As disputas entre compañeiros/as, interrupcións inxustificadas, actos e condutas que 

perturben o desenvolvemento normal das actividades de aula. 

- Falta de colaboración sistemática na realización de actividades curriculares. 

- A falta de aseo persoal, hixiene e normas elementais de educación. 
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6 CONDUTAS GRAVEMENTE PREXUDICIAIS PARA A CONVIVENCIA 

Constitúen condutas contrarias á convivencia de carácter grave calquera infracción das normas de 

convivencia que polo seu alcance, entidade ou transcendencia podan cualificarse como tales para ser 

consideradas como condutas que prexudiquen gravemente a convivencia no centro. 

SON ALTERACIÓNS GRAVES DA CONVIVENCIA: 

a. As agresións físicas ou psíquicas, as inxurias e as ofensas graves, as ameazas e as coaccións 

contra os demais membros da comunidade educativa. 

b. Os actos de discriminación grave contra membros da comunidade educativa por razón de 

nacemento, raza, sexo, orientación sexual, capacidade económica, nivel social, conviccións 

políticas, morais ou relixiosas, discapacidades físicas, sensoriais ou psíquicas, ou calquera 

outra condición ou circunstancia persoal ou social. 

c. Os actos individuais ou colectivos de desafío á autoridade do profesorado e ao persoal de 

administración e de servizos que constitúan unha indisciplina grave. 

d. A gravación, a manipulación e a difusión por calquera medio de imaxes ou informacións que 

atenten contra o dereito á honra, a dignidade da persoa, a intimidade persoal e familiar e a 

propia imaxe dos demais membros da comunidade educativa. 

e. As actuacións que constitúan acoso escolar consonte o establecido polo artigo 28 da Lei 

4/2011. 

f) A suplantación de personalidade en actos da vida docente e a falsificación, alteración 

ou subtracción de documentos académicos. 

g) Os danos graves causados de forma intencionada ou por neglixencia grave ás instalacións e 

aos materiais dos centros docentes, incluídos os equipos informáticos e o software, ou aos 

bens doutros membros da comunidade educativa ou de terceiros, así como a súa subtracción. 

h) Os actos inxustificados que perturben gravemente o normal desenvolvemento das actividades 

do centro, incluídas as de carácter complementario e extraescolar. 

i) As actuacións gravemente prexudiciais para a saúde e a integridade persoal dos membros da 

comunidade educativa do centro, ou a incitación a elas. 

j) Portar calquera obxecto, substancia ou produto gravemente perigoso para a saúde ou a 

integridade persoal de calquera membro da comunidade educativa. En todo caso, reputarase 

indisciplina grave a resistencia ou a negativa a entregar os obxectos a que se refire o punto 

terceiro do artigo 11 da Lei 4/2011 cando é requirido para iso polo profesorado. 

k) A reiteración, nun mesmo curso escolar, de condutas leves contrarias á convivencia. 

l) O incumprimento das sancións impostas. 

m) Aquelas que se cualifiquen como tales na lexislación vixente. 
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7 MEDIDAS CORRECTORAS 
 

 

CONDUTAS CONTRARIAS 

Á CONVIVENCIA 
MEDIDAS CORRECTORAS 

RESPONSABLES 

APLICACIÓN 

1. Actos de natureza leve contrarias á 

convivencia. 

 Amoestación privada ou por escrito ata o segundo apercibimento. 

 Realización de traballos específicos en horario lectivo. 
 TITOR/A 

 Realización, en horario non lectivo, de tarefas que contribúan á mellora e 

desenvolvemento das actividades do centro. 

 Amoestación por escrito no terceiro apercibimento no que se faga constar o acto e as 

amoestacións privadas realizadas e comparecencia do alumno/a diante da xefatura de 

estudos. 

 TITOR/A 

 XEFE/A ESTUDOS 

 Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou 

complementarias.(máx 2 semanas) 
 XEFE/A ESTUDOS  

 Amoestación por escrito no cuarto apercibimento e comparecencia das familias diante 

do Xefe/a de Estudos. 
 XEFE/A ESTUDOS 

 Cambio de grupo por un período de ata unha semana.  XEFE/A ESTUDOS 

 Comparecencia da familia diante da Dirección do centro e suspensión do dereito de 

asistencia a determinadas clases por un período de ata tres días lectivos. Durante o 

tempo que dure a suspensión, o alumnado deberá realizar os deberes ou traballos que 

se determinen para evitar a interrupción no proceso formativo. 

 Comparecencia da familia, no quinto apercibimento, diante da Dirección do centro e 

suspensión temporal do dereito de asistencia ao centro por un período de ata tres días 

lectivos. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumnado deberá realizar os 

deberes ou traballos que se determinen para evitar a interrupción no proceso formativo. 

 DIRECCIÓN 
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CONDUTAS CONTRARIAS 

Á CONVIVENCIA 
MEDIDAS CORRECTORAS 

RESPONSABLES 

APLICACIÓN 

2. Actos gravemente prexudiciais para a 

convivencia. 

 Realización, dentro ou fóra do horario lectivo, de tarefas que contribúan á mellora e ao 

desenvolvemento das actividades do centro. 

 Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou complementarias 

do centro por un período de entre dúas semanas e un mes. 

 Cambio de grupo. 

 Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un período de entre catro 

días lectivos e dúas semanas. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumnado 

deberá realizar os deberes ou traballos que se determinen para evitar a interrupción no 

proceso formativo. 

 Suspensión temporal do dereito de asistencia ao centro por un período de entre catro 

días lectivos e un mes. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumnado deberá 

realizar os deberes ou traballos que se determinen para evitar a interrupción no proceso 

formativo. 

 DIRECCIÓN  

(Expte. Disciplinario) 

 Cambio de centro. (carácter excepcional)  XEFE/A TERRITORIAL 

3. As condutas que atenten contra a 

dignidade persoal doutros membros da 

comunidade educativa que teñan como 

orixe ou consecuencia unha 

discriminación ou acoso baseado no 

xénero, orientación ou identidade 

sexual, ou unha orixe racial, étnica, 

relixiosa, de crenzas ou de 

discapacidade, ou que se realicen contra 

o alumnado máis vulnerable polas súas 

características persoais, sociais ou 

educativas, terán a cualificación de 

condutas gravemente prexudiciais. 

 Suspensión temporal do dereito de asistencia ao centro por un período de entre catro 

días lectivos e un mes. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumnado deberá 

realizar os deberes ou traballos que se determinen para evitar a interrupción no proceso 

formativo 

 DIRECCIÓN  

(Expte. Disciplinario) 

 Cambio de centro. (carácter excepcional)  XEFE/A TERRITORIAL 
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8 ACOSO ESCOLAR 

Para a prevención e tratamento deste tipo de situacións de acoso escolar seguiranse as instrucións 

do Protocolo de Prevención, Detección e Tratamento do Acoso Escolar e Ciberacoso, publicado pola 

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. 

Considérase acoso escolar calquera forma de vexación ou malos tratos continuados no tempo, dun 

alumno ou alumna por outro ou outra ou outros, xa sexa de carácter verbal, físico ou psicolóxico, 

incluído o illamento ou baleiro social, con independencia do lugar onde se produza. Terán a mesma 

consideración as condutas realizadas a través de medios electrónicos, telemáticos ou tecnolóxicos que 

teñan causa nunha relación que xurda no ámbito escolar. 

As situacións de acoso veñen definidas pola coincidencia simultánea de: 

 Evidente intención de facer dano. 

 Condutas agresivas reiteradas con duración no tempo. 

 Desequilibrio de forzas entre a persoa ou persoas acosadoras e a vítima. 

A abordaxe debe ser conxunta, e preferentemente desde os niveis básicos de intervención: pais, 

profesores e comunidade escolar. E cun tratamento fundamentalmente preventivo.  

Os centros escolares temos a responsabilidade de garantir espazos seguros para que os alumnos/as 

poidan gozar das horas de recreo en paz, libres de agresións e vexacións. O acoso escolar 

frecuentemente ten lugar –ademais de nas inmediacións do centro-, en patios de recreo, aseos , 

ximnasios, comedores, corredores e ata en aulas. A adecuada supervisión das instalacións do centro é 

algo esixible. 

En moitos casos a reacción dentro do colexio será suficiente para tratar o problema: medidas 

correctoras internas, reflexión co propio alumno/a ou grupo, reunións coa familia, cambio da 

organización da aula ou cambio de grupo, intervención de mediadores/as … 

É preciso ter en consideración de que, ás veces, non se aportan elementos suficientes para aclarar 

se nos atopamos ante un verdadeiro suposto de acoso escolar, ben por tratarse de feitos illados, ben por 

transmitirse a información de forma fragmentaria, escura ou confusa, sen referencias a datas e feitos 

concretos. 

1. CONDUTAS DE ACOSO 

Amais das agresións, ameazas, coaccións, insultos e vexacións, pódense incluír outras tales como 

a realización de “novatadas”, espir a un compañeiro e obrigarlle a realizar flexións, obrigalo a 

introducirse nun charco e saltar enriba del, introducilo nun contedor de lixo e envorcalo este de 

seguido, o acoso telefónico, ou por escrito, ou ben enviando mensaxes a través do correo, sms, etc. 

 CASOS LEVES 

Poderían considerarse como casos leves: impedir xogar no recreo, esconder a mochila, quitar o 

caderno ou o bocadillo, excluír do grupo de iguais, etc. 
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 CASOS GRAVES 

Serían casos graves: agresións reiteradas, obrigar a inxerir un xiz ou outro produto, facerlle levar 

un cubo de plástico na cabeza e introducirlle no interior dun contedor de lixo, guindalo ao chan e 

despois botalo a unha fochanca saltando enriba del, etc.  

É frecuente que as vítimas de acoso estean demasiado asustadas para dar o paso de comunicar a 

súa situación, e non informan da súa situación aos pais/nais ou profesores/as. 

O perfil dos acosadores/as presenta unha evidente dificultade para establecer vínculos positivos 

entre os seus iguais. Móvense entre dous extremos: para eles é mellor ser temido que marxinado. 

En calquera caso, hai que estar atentos ante indicios de acoso: que o/a menor sufra modificacións 

de carácter, brusco descenso no seu rendemento escolar, abandono de afeccións, depresión ou negativa 

a asistir ao colexio polo que, nalgúns casos poderá resultar especialmente aconsellable facer un exame 

psicolóxico de mesmo/a. 

2. TIPOS DE ACOSO ESCOLAR 

Tipos de acoso Modalidade de acoso Manifestación 

Exclusión e marxinación social 
Activa  Non deixar participar. 

Pasiva  Ignorar. 

Agresión verbal 
Directa  Insultar, poñer alcumes ofensivos ... 

Indirecta  Falar mal de alguén ás súas costas. 

Agresión física 

Directa  Pegar. 

Indirecta 

 Agachar cousas. 

 Romper cousas. 

 Roubar cousas. 

Maltrato 

Mixto 

 Ameazar para meter medo. 

 Ameazar con armas. 

 Obrigar a facer algo con ameazas 

(chantaxe). 

Acoso sexual físico  Actos. 

Acoso sexual verbal  Comentarios. 
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9 ABSENTISMO ESCOLAR 

CONCEPTO DE ABSENTISMO 

Tal como establece o artigo 22 do decreto 229/2011, do 7 de decembro, absentismo é a ausencia 

ao centro escolar sen causa debidamente xustificada do alumnado en idade de escolarización 

obrigatoria. Para ser considerado absentismo, esta ausencia debe supor un mínimo do dez por cento 

(10%) do horario lectivo mensual. 

En definitiva, a asistencia a clase é un dereito do alumnado e unha obriga a súa garantía por parte 

das nais, pais ou das persoas titoras legais ou gardadoras dese alumnado, vinculado ao exercicio 

mesmo do dereito á educación. 

CONTROL DA ASISTENCIA A CLASE E REXISTRO DAS AUSENCIAS 

O profesorado titor será o responsable de levar o control diario da asistencia a clase do seus 

alumnos/as, quen rexistrará as posibles ausencias a través de aplicación informática de xestión 

académica (XADE). 

XUSTIFICACIÓN DAS FALTAS DE ASISTENCIA A CLASE DO ALUMNADO 

1. Con carácter xeral, teñen a consideración de xustificables as seguintes faltas de asistencia a 

clase do alumnado: 

a) Citacións que impliquen un deber inescusable, sendo xustificable o tempo necesario. 

b) Morte ou enfermidade grave dun familiar de primeiro ou segundo grado. 

c) Tramitación de documentos oficiais, presentación a exames e probas oficiais ou similares, 

sendo xustificable o tempo necesario. 

d) Indisposicións, podendo ser xustificables ata un máximo de 2 días lectivos. 

e) Enfermidade, sendo xustificable o tempo de prescrición médica. 
 

2. No caso de faltas de asistencia a clase do alumnado non contempladas no apartado anterior, 

quedará a criterio da dirección do colexio a consideración das excepcionais circunstancias que 

concorran para a súa xustificación ou non. En todo caso, deberá garantirse o dereito á 

escolarización da alumna/o. 

A xustificación das faltas de asistencia a clase do alumnado realizarase ante o profesorado-titor 

por parte da nai, pai ou das persoas titoras legais ou gardadoras do alumnado, no impreso facilitado 

polo centro ou mediante a aplicación AbalarMóbil de estar operativa. As xustificacións serán 

custodiadas polo profesor/a titor ata o remate de curso, acompañando segundo proceda:  

1. Xustificante médico, no caso de enfermidade propia ou grave dun familiar de primeiro ou 

segundo grao. 

2. Documento acreditativo, no caso de deberes inescusables, presentación a exames ou morte de 

familiares de primeiro ou segundo grao. 

3. Calquera outro documento acreditativo da circunstancia que xustifique a ausencia. 

As faltas de asistencia sen xustificar serán consideradas como condutas leves contrarias á 

convivencia. De reiterarse esta conduta leve contraria á convivencia do centro, pasará a considerarse 

como conduta gravemente prexudicial, e nese caso, tomaranse as medidas axeitadas a este tipo de 

comportamentos. 
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A efecto de cómputo de faltas de asistencia sen xustificar, considérase como tal a ausencia do 

alumno/a nun día lectivo, xa sexa durante unha sesión ou durante a xornada completa. Desto se 

desprende que se un alumno/a falta o día enteiro, de cara a aplicar as posibles medidas correctoras ante 

a reiteración desta falta leve, se considerará que ten unha (1) falta de asistencia. 

Cando o número de faltas de asistencia sen xustificar alcance as tres (3) iniciarase o Protocolo de 

Absentismo. 

Pódese considerar así mesmo como absentismo escolar, a falta de asistencia ao centro durante 15 

días lectivos ao trimestre de maneira xustificada e non documentada de maneira oficial.  

A finalidade das actuacións que se levan a cabo no centro, desde as preventivas ás de intervención 

e seguimento son para garantir o dereito á educación e favorecer a continuidade do proceso educativo 

do alumnado, así como asegurar a asistencia regular ao centro na etapa de escolarización obrigatoria e, 

polo seu carácter preventivo, na educación infantil. 

  



NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO – REGULAMENTO DE RÉXIME INTERNO  

 

  CEIP Ponte dos Brozos  - 48 
- 

 
  

 

10 MALTRATO INFANTIL 

Considérase maltrato infantil calquera acción, omisión ou trato neglixente, non accidental, por 

parte dos pais, nais, coidadores ou coidadoras, institucións ou a propia sociedade, que prive ao menor 

ou á menor dos seus dereitos e benestar, que comprometa a satisfacción das súas necesidades básicas e 

impida ou interfira no seu ordenado desenvolvemento físico, psíquico e/ou social. 

 

TIPOS DE MALTRATO 

Son cinco os subtipos de maltrato que habitualmente se identifican.  

Estes fan referencia a: 

 Se as accións que os constitúen implican unha acción ou unha omisión. 

 Se tales accións poñen en perigo a satisfacción das necesidades físicas ou emocionais do/da 

menor. 
 

 ACTIVO PASIVO 

FÍSICO 
Maltrato físico 

Abuso sexual 
Abandono físico 

EMOCIONAL Maltrato emocional Abandono emocional 

Ademais destas cinco tipoloxías, existen outras situacións que poden poñer en perigo a saúde 

física e/ou psíquica do/da menor. Son as seguintes: 

 Abandono. 

 Explotación laboral. 

 Corrupción. 

 Maltrato prenatal. 

 Síndrome de Munchaüsen por poderes. 

INDICADORES DE MALTRATO INFANTIL. 

CADRO DE INDICADORES BÁSICOS. 

As situacións de maltrato e abandono infantil prodúcense moi frecuentemente no contexto privado 

do domicilio, de xeito que é pouco probable observalas directamente. 

En consecuencia, a súa detección tense que facer sobre a base de manifestacións externas. Estes 

indicadores poden servir como primeira chamada de atención acerca da existencia dalgún dos tipos de 

maltrato.  

Os indicadores refírense a: 

 Características físicas do neno/a 

 Características comportamentais do neno/a 

 Características comportamentais dos pais/nais / titores/as / coidadores/as 
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CATEGORÍA MALTRATO FÍSICO ABUSO SEXUAL 
MALTRATO E ABANDONO 

EMOCIONAIS 

ABANDONO FÍSICO OU 

NEGLIXENCIA 

INDICADORES 

FÍSICOS NO 

NENO/A 

 Machacaduras ou negróns: na cara, beizos ou boca; 

en diferentes fases de cicatrización; en zonas 

extensas do torso, lombo, nádegas ou coxas; con 

formas non normais, agrupados ou como sinal ou 

marco do obxecto co que foron infrinxidos; en 

varias áreas diferentes indicando que o neno/a foi 

golpeado dende distintas direccións. 

 Queimaduras de puros ou cigarros; queimaduras 

que cobren tódalas superficies das mans (coma un 

guante) ou dos pés (coma un calcetín) ou 

queimaduras en forma de brocha arredondada nas 

nádegas e/ou xenitais, indicativas de 

mergullamento en liquido quente; queimaduras nos 

brazos, pernas, pescozo ou torso, , provocadas por 

estar atado fortemente con cordas; queimaduras con 

obxectos que deixan un sinal claramente definido 

(grella, prancha, …) 

 Fracturas no cranio, nariz ou mandíbula; fracturas 

en espiral dos ósos longos (brazos ou pernas); en 

diversas fases de cicatrización; fracturas múltiples. 

 Feridas ou raspadelas; na boca,beizos, enxivas ou 

ollos; nos xenitais externos; na parte posterior dos 

brazos, pernas ou torso. 

 Lesións abdominais; inchazón do abdome; dor 

localizada; vómitos constantes. 

 Sinais de mordeduras humanas (especialmente 

cando parecen ser dun adulto ou son recorrentes) 

 Dificultade para andar e 

sentar. 

 Roupa interior esgazada, 

manchada ou ensanguentada. 

 Quéixase de dor ou proído na 

zona xenital. 

 Contusións ou sangrado nos 

xenitais externos, zona vaxinal 

ou anal. 

 Ten a cérvix ou a vulva 

inchadas ou vermellas. 

 Ten seme na boca, xenitais ou 

na roupa. 

 Embarazo (especialmente ao 

inicio da adolescencia) 

 O maltrato emocional. A miúdo 

menos perceptible que outras 

formas de abuso, pode ser 

indicado polas condutas do neno/a 

e do coidador/a. 

 Constantemente sucio/a, escasa 

hixiene, famélico/a e 

inapropiadamente vestido/a. 

 Constante falta de supervisión, 

especialmente cando o neno/a está a 

realizar accións perigosas ou 

durante longos períodos de tempo. 

 Cansazo ou apatía permanentes. 

 Problemas físicos ou necesidades 

médicas non atendidas (Ex. Feridas 

sen curar ou infectadas) ou ausencia 

de coidados médicos rutineiros 

necesarios. 

 É explotado/a, fáiselle traballar en 

exceso, non vai á escola. 

 Foi abandonado/a. 
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CATEGORÍA MALTRATO FÍSICO ABUSO SEXUAL 
MALTRATO E ABANDONO 

EMOCIONAIS 

ABANDONO FÍSICO OU 

NEGLIXENCIA 

INDICADORES DE 

COMPORTAMEN

TO DO NENO/A 

 Cauteloso/a con respecto ao contacto físico con 

adultos. 

 Móstrase aprensivo/a cando outros nenos/as choran. 

 Amosa condutas extremas (Ex. Agresividade ou 

rexeitamento extremos) 

 Informa que o seu pai/nai lle causaron algunha 

lesión. 

 Parece reservado/a, rexeitante 

ou con fantasías ou condutas 

infantís. Mesmo aparenta 

atraso intelectual. 

 Ten escasas relacións cos seus 

compañeiros/as. 

 Comete accións delictivas ou 

escapa. 

 Manifesta condutas ou 

coñecementos sexuais 

estraños, sofisticados ou 

inusuais. 

 Di que foi atacado/a por un 

pai/nai/coidador/a. 

 Parece excesivamente 

compracente, pasivo/a, nada 

esixente. 

 É extremadamente agresivo/a, 

esixente ou rabioso/a. 

 Mostra condutas extremadamente 

adaptativas, que son ou ben 

demasiado “de adultos” (facer o 

papel de pai/nai doutros nenos/as) 

ou demasiado infantís (Ex. 

Arrolarse constantemente, chupar 

o polgar, enurese) 

 Intentos de suicidio. 

 Participa en accións delictivas (Ex. 

Vandalismo, drogas, alcohol ..) 

 Pide ou rouba comida. 

 Raras veces asista á escola. 

 Di que non hai ninguén  que o/a 

coide. 

CONDUTA DO 

COIDADOR/A 

 Foi obxecto de maltrato na súa infancia. 

 Utiliza unha disciplina severa, inapropiada para a 

idade, falta cometida e condición do neno/a. 

 Non da ningunha explicación con respecto á lesión 

do neno/a, ou estas son ilóxicas, non convincentes 

ou contraditorias. 

 Percibe ao neno/a de xeito significativamente 

negativo (Ex. Mírao/a como algo malo, perverso, 

un monstro …) 

 Psicótico/a ou psicópata. 

 Abusa do alcohol ou outras drogas. 

 Tenta agochar a lesión do neno/a ou protexer a 

identidade da persoa responsable desta. 

 Extremadamente protector ou 

celoso do neno/a. 

 Alenta ao neno/a a implicarse 

en actos sexuais na presenza 

do coidador/a. 

 Sufriu abuso sexual na súa 

infancia. 

 Experiencia dificultades no 

seu matrimonio. 

 Abuso de drogas ou alcohol. 

 Está frecuentemente ausente 

do fogar. 

 Culpa ou despreza ao neno/a. 

 É frío/a ou rexeitante. 

 Nega o amor. 

 Trata de xeito desigual aos/ás 

irmáns/ás. 

 Parece non preocupado/a polos 

problemas do neno/a. 

 Esíxelle ao neno/a moi por 

encimas das súas capacidades 

físicas, intelectuais ou psíquicas. 

 Tolera tódolos comportamentos 

do neno/a sen pórlle límite 

ningún. 

 Abuso de drogas ou alcol. 

 A vida non fogar é caótica. 

 Mostra evidencias de apatía ou 

inutilidade. 

 Está mentalmente enfermo/a ou ten 

un baixo nivel intelectual. 

 Ten unha enfermidade crónica. 

 Foi obxecto de neglixencia ba súa 

infancia. 

 Fracaso en protexer ao neno/a de 

danos. 

 Incapacidade de control da conduta 

do neno/a. 
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CAPÍTULO VII.- ORGANIZACIÓN XERAL 

1. DISPOSICIÓNS XERAIS 

 

1. Poderá denegarse o acceso ao recinto escolar a aquelas persoas alleas ás actividades, servizos e 

funcións do mesmo, sempre que as circunstancias o requiran. 

2. Prohíbese a entrada ao recinto de todo tipo de instrumentos e materiais potencialmente 

perigosos. 

3. A circulación polo centro escolar é un referente do saber estar polo que debe facerse evitando 

carreiras, empurróns, berros... que ademais de promover unha mala imaxe do colexio ocasiona 

molestias no seu normal desenvolvemento das actividades.  

4. Corredores e escaleiras son zonas de tránsito, polo tanto non se pode estar nestes lugares 

durante as horas lectivas. Durante o seu uso debe manterse unha actitude correcta que non 

entorpeza o desenvolvemento da actividade educativa. 

5. En todo o recinto escolar evitaranse todo tipo de actuacións que resulten molestas para o 

normal desenvolvemento das actividades académicas, ou aquelas outras que poidan ser 

perigosas para a integridade física das persoas ou poidan causar estragos en instalacións ... 

6. O equipamento cultural e deportivo, as instalacións, os elementos de división e de delimitación 

dos recintos, todas as paredes, os aseos e os elementos hixiénicos, a moblaxe  do interior e 

exterior do edificio e, en xeral, todos os obxectos e construcións que definen a estrutura física 

do centro conforman o espazo escolar. A todos nos  compete facer un uso axeitado deles e 

mantelos nas mellores condicións de mantemento para que nos sintamos a gusto no noso 

colexio. 

7. O coidado, respecto e limpeza de todo o recinto escolar é responsabilidade de toda a 

comunidade educativa. En consecuencia, está prohibido tirar papeis e calquera outro 

desperdicio. A limpeza do colexio reflicte un estado de atención da comunidade educativa por 

un espazo escolar ecolóxico. Fomentarase o emprego das papeleiras, a limpeza das paredes, o 

coidado dos peches, o respecto polas zonas verdes, o esmero polas plantas e árbores ... 

8. Os servizos que se ofertan dende o centro (transporte escolar, comedor, actividades 

complementarias e extraescolares) e outros que puideran xurdir, merecen a atención e respecto 

na súa utilización porque forman parte da oferta educativa realizada polo colexio. 

9. Durante o horario lectivo de mañá e no horario de tarde dedicado a actividades extraescolares 

en ningún caso se poderá acceder aos espazos pedagóxico-didácticos, incluídos os corredores, 

sen a debida autorización e/ou acompañamento por persoal do centro. Aquelas persoas que 

accedan ao colexio neste horario deberán manifestar o motivo da súa visita no espazo dedicado 

ao control de entradas e saídas, onde se lles informará expresamente. 

10. Os actos culturais xerais terán prioridade sobre o resto de actividades. 

11. Prohíbese fumar en todo o recinto escolar, segundo establece a normativa vixente de medidas 

sanitarias fronte o tabaquismo e reguladora da venda, o subministro, o consumo e a publicidade 

dos produtos do tabaco. 
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2. HORARIO 

HORARIO LECTIVO 

 O CEIP Ponte dos Brozos conta con xornada lectiva continuada de 9:30 h. a 14:30 h. 

HORARIO DE ATENCIÓN AO PÚBLICO 

 Secretaría e Administración de 9:30 h. a 12:30 h. 

 Dirección e Xefatura de Estudos: Horario especificado na páxina web do colexio. Deberase 

solicitar cita previa ou cando así o soliciten por cuestións de urxencia debidamente 

xustificadas. 

HORARIO XERAL DO CENTRO 

 A xornada diaria de atención ao alumnado será a seguinte: 

 De 7:00 h. a 9:30 h.: Programa Madrugadores xestionado pola ANPA. 

 De 9:30 h. a 14:30 h.: Xornada lectiva atendida polo profesorado do centro 

 De 14:30 h. a 16:00 h.: Atención de comedor escolar xestionado pola ANPA. 

 De 16:00 h. a 18:00 h.: Actividades Extraescolares organizadas polo Concello de Arteixo e 

ludoteca organizada pola ANPA. 

 De 18:00 h. a 19:30 h.: Merenda e atención xestionado pola ANPA. 

 No centro haberá profesorado, en horario de 16:15 a 18:15, que será o responsable do 

control nas actividades educativas. 

 O día común de presenza simultánea de profesorado no centro é os luns pola tarde en horario 

de 16:15 h. a 19:15 h. 

 

 

 

 

 

3. FUNCIONAMENTO DO CENTRO NAS ENTRADAS E SAÍDAS 

1. Ao toque de serea de entrada o alumnado deberá colocarse nos lugares determinados para poder 

acceder ás clases con orde. 

2. O alumnado impuntual esperará a que entren os que están accedendo ás clases. 

3. O alumnado fará as entradas e saídas coa maior corrección e procurando, cando se porten 

mochilas, de non ocasionar riscos innecesarios. 

4. As entradas e saídas gardarán a especificidade que corresponde á organización por niveis de 

cada espazo escolar que compón o centro. 

5. Ás entradas e saídas haberá dous toques de serea co obxecto de anunciar os tempos de 

distribución para acceder ás aulas en orde e de recollida de materiais de traballo na aula e de 

saída da clase e do recinto escolar respectivamente. 
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6. Todo o alumnado que non acceda ao centro dentro do horario de entrada establecido, cunha 

marxe de dez minutos con respecto ao horario oficial, só poderá entrar durante o tempo 

dedicado ao recreo. Poderase contemplar a flexibilización nos horarios de entrada e saída a 

aqueles alumnos/as que sufran patoloxías que necesiten atención médica continuada, mediante 

xustificación facultativa. En caso de necesidade, de ter que abandonar o colexio a petición das 

familias durante as horas lectivas, unicamente se fará no tempo dedicado a recreo, previa 

cumprimentación do impreso específico de solicitude por parte dos responsables legais, que se 

recollerá en conserxería e que se entregará ao titor/titora para poder retirar ao alumno ou 

alumna correspondente. 

7. O horario de apertura de portas para acceso ao centro será de dez minutos de antelación á hora 

de entrada pola mañá e con quince minutos de antelación á hora da entrada á Biblioteca polas 

tardes.  

 Ás 18.15 horas o profesorado de garda remata o seu horario de permanencia no centro. 

8. É obriga das familias recoller ao alumnado con puntualidade ao remate das actividades 

escolares e extraescolares. 

9. O alumnado que non sexa recollido ao remate das clases e das actividades extraescolares no 

horario establecido, contemplarase unha marxe de cinco minutos de espera para ser retirado do 

centro. A partir dese tempo o alumno/a afectado/a, integrarase no comedor escolar e as familias 

correrán cos gastos de menú e seguro escolar por este servizo. A reiteración destas condutas 

implicará que o centro aplique as Normas de Organización e Funcionamento e comunique aos 

servizos sociais e comunitarios públicos a situación. 

EDUCACIÓN INFANTIL 

 Á hora de entrada as persoas responsables acompañantes poderán pasar cos alumnos/as aos 

patios correspondentes ao nivel, situalos nas filas adecuadas preto dos carteis dos grupos onde 

se atopará o profesorado de cada curso e retirarse ao fin de non interromper a formación das 

mesmas e seguidamente abandonarán o recinto escolar. 

 A saída realizarase de forma gradual, empezando polo alumnado de 4º nivel, a partir das 14:10 

h., co fin de facilitar a identificación das persoas responsables que acoden a recoller a este 

alumnado. 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

 Os alumnos entrarán sós polas portas de acceso respectivas. 

 A saída dos alumnos de 1º e 2º nivel  de Educación Primaria realizarase de forma gradual a 

partir das 14:25 horas, co fin de facilitar a identificación das persoas responsables que acoden a 

recollelos. 

 O alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º nivel de Educación Primaria poderán saír sós do recinto escolar 

en orde, con excepción daqueles alumnos/as dos que os seus responsables legais manifesten, 

mediante autorización escrita, que unha persoa responsable acudirá a recollelos. Este alumnado 

agardará a ser recollido nos puntos de entrega polas persoas autorizadas. 
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4. AULAS 

1. As aulas son espazos dedicados á actividade docente, polo tanto é responsabilidade de todos 

mantelas limpas e ordenadas 

2. Entre clase e clase o alumnado agardará ao profesorado dentro da aula. 

3. Durante o tempo de lecer o alumnado non permanecerá nin nas aulas nin nos corredores. Se o 

alumnado tivera algunha actividade na aula durante ese período haberá un mestre/a 

responsable. 

4. Ao rematar as clases pecharanse as ventás e apagaranse as luces e ordenadores. 

 

 

 

 

 

5. DISTRIBUCIÓN DE ESPAZOS COMÚNS DOCENTES 

Enténdense por espazos comúns docentes, aqueles lugares que se utilizan para o desenvolvemento 

de actividades escolares e como depósito de material ou equipamento empregado por a comunidade 

educativa. Son as zonas do centro que se sitúan fóra do recinto propio da aula e que cumpren as 

condicións sinaladas. 

Comprenderán as Biblioteca, Aula de Contos, Salas de Servizos Múltiples, Laboratorio, Cuartos 

de Material e aquelas zonas que se habiliten para uso común segundo as necesidades educativas do 

centro de forma permanente ou de forma puntual. 

En todos os espazos destinados a uso común docente, deberá haber unha mestra ou un mestre 

responsable que, ademais das funcións técnicas propias vele por: 

 O control do material e equipamento de cada espazo para que todo estea a punto de ser 

utilizado ou coñecer onde se atopa. 

 O mantemento e emprego do material e equipamento. 

 A proposta de compra de materiais. 

 As medidas para a distribución e difusión dos recursos. 

Ao comezo de cada curso escolar, se planificará a utilización de cada espazo co obxecto de 

rendibilizalos debidamente. 

O equipo directivo incluirá, dentro do Plan Xeral Anual, o funcionamento de cada un deles e o 

profesorado responsable dos mesmos. Dende o equipo directivo se fomentará o coñecemento público 

da súa posta en práctica e de que se promovan accións para a súa potenciación (provisión de recursos, 

fomento de actividades puntuais, seguimento das accións encomendadas a cada espazo de maneira 

sistemática ...) 
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6. UTILIZACIÓN DE INSTALACIÓNS E DEPENDENCIAS 

 A utilización do centro por parte de entidades ou persoas da comunidade educativa require a 

solicitude previa ante a dirección e deberá axustarse ás finalidades propias das ditas 

institucións, sempre que non se altere o normal desenvolvemento do centro. 

 Para a utilización das instalacións do centro por parte de entidades ou persoas alleas á 

comunidade educativa, presentarase solicitude ante a dirección do centro. 

 Para uso ocasional e con carácter excepcional, a dirección poderá autorizar o uso das 

instalacións sempre que non se altere o normal desenvolvemento das actividades educativas. 

 As instalacións poranse a disposición da Administración para a formación do profesorado, 

cursos para a educación de adultos ... 

 Terán prioridade para o uso das instalacións a ANPA do colexio, o Concello de Arteixo e as 

asociacións de carácter cultural e deportivo de ámbito local. 

 

 

 

 

 

7. SEGURIDADE E AUTOPROTECCIÓN 

7.1. ATENCIÓN A ALUMNADO ENFERMO E ACCIDENTADO 

1. EN CASO DE ACCIDENTE 
 

a) Cando un alumno/a sufra un accidente no centro será atendido inmediatamente polo 

profesorado que máis próximo se encontre ao accidentado/a, que valorará a gravidade da 

situación e aplicará as primeiras atencións, comunicarase a circunstancia ao mestre/a-titor e 

pedirá axuda ao Equipo Directivo si se considera oportuno. 

b) Se o profesor/a valora que existe un risco para a saúde, avisarase á nai/pai/responsable legal 

do alumno/a, para que asistan a recollelo ao colexio e valoren a conveniencia de trasladalo a 

un centro médico. 

c) Si se considera que existe gravidade ou risco serio para a saúde dos alumnos/as procederase 

a chamar inmediatamente aos servizos médicos de emerxencia, avisando á familia ou 

representantes legais e ao Equipo Directivo. No suposto de que un familiar non puidera 

facerse cargo do alumnado accidentado, un profesor/a acompañará ao alumno/a ao centro 

sanitario. 

d) Si se estima que non é conveniente mover ao alumno/a, procederase a abrigalo/a 

convenientemente, e avisarase aos servizos de urxencia para que reciba asistencia médica 

especializada, á familia/representantes legais e Equipo Directivo. 
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2. EN CASO DE ENFERMIDADE 
 

a) É obriga de nais/pais/representantes legais atender aos seus fillos/as cando se encontren 

enfermos/as, polo que en ningún caso deben mandalos ao colexio en caso de enfermidade. 

De producirse esta circunstancia, o centro informará á familia das súas obrigas. 

b) Cando o alumnado se encontre enfermo no centro, o profesor/a que se atope na clase nese 

momento avisará inmediatamente á familia para que acuda a recollelo e comunicarao ao 

mestre/a titor/a, salvo no caso de presunción de gravidade, no que se procederá como no 

apartado c do punto anterior. 

c) O profesorado non proporcionará aos alumnos/as medicación algunha. No caso de 

enfermidades crónicas ou doutras circunstancias debidamente xustificadas nas que un 

alumno/a necesite coidados médicos ou administración dalgún medicamento durante o 

período lectivo procederase do seguinte xeito: 

 Autorizarase ás familias, durante o horario escolar, a administración de medicamentos 

segundo prescrición médica. 

 No caso de tratarse dun acto médico cualificado o Equipo Directivo solicitará dos 

servizos médicos correspondentes a realización do mesmo. 

 No caso de actuación para a que non se requira preparación sanitaria específica, 

poderá realizala o profesorado si dende os Servizos Médicos recíbese comunicado por 

escrito de que a actuación solicitada non reviste risco de ningún tipo para a saúde do 

alumno/a e que semellante actuación se encontra xustificada, e no escrito de solicitude 

ambos proxenitores farán constar de modo fidedigno, que eximen ao profesorado de 

calquera responsabilidade que poida derivarse da actuación solicitada. 

d) Autorízase ás familias, en horario escolar, á administración de medicamentos prescritos. 
 

3. BOTIQUÍN ESCOLAR (CAIXA DE URXENCIAS) 
 

a) O centro conta con botiquíns equipados co material necesario para a realización das 

primeiras curas. 

b) O alumnado non poderá, baixo ningún concepto, utilizar o botiquín, sendo este cometido 

competencia exclusiva do profesorado do centro. 

c) O encargado/a de repoñer o material dos botiquíns será o Equipo Directivo. 
 

4. PLAN ALERTA ESCOLAR 

Trátase dun programa específico para facilitar a atención inmediata e eficiente do alumnado 

escolarizado que teña unha patoloxía crónica e poda desenvolver en calquera momento unha crise. 

Cando ocorra algunha situación que afecte ao alumnado inscrito no Plan de Alerta Escolar, o 

profesor/a que se atope na clase ou máis próximo nese momento, procederá a chamar inmediatamente 

aos servizos médicos de emerxencia, avisando á familia ou representantes legais e ao Equipo Directivo 

5 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

1. Chamada ao 061 

2. Facilitar o estado do neno/a: 

2.1. Consciente? Si ou non 

2.2. Dificultade respiratoria? Si ou non 

2.3. Calquera outro síntoma 

O persoal médico do 061 que está ao outro lado do teléfono, fará indicacións sobre cómo tratar ao 

alumno/a; ademais de informar qué recurso pon en actuación e canto pode tardar en chegar ao centro. 
  



NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO – REGULAMENTO DE RÉXIME INTERNO  

 

  CEIP Ponte dos Brozos  - 57 
- 

 
  

 

7.2. AUTOPROTECCIÓN 

Informarase ao alumnado das normas de seguridade e evacuación contempladas no Plan de 

Autoprotección. 

O Plan de Autoprotección debe ser un instrumento permanentemente coñecido e actualizado por 

tódolos usuarios do colexio ao fin de: 

 Prever a emerxencia antes de que ocorra. 

 Previr as emerxencias, dispoñendo os medios materiais e humanos necesarios, dentro dun 

límite de tempo razoable, para que non chegue a desenvolverse ou para que as súas 

consecuencias negativas sexan mínimas. 

 Actuar ante a emerxencia cando, pese ao anterior, esta apareza; usando os medios necesarios 

para a súa neutralización. 
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8. SERVIZOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS 

8.1 TRANSPORTE ESCOLAR 

PLANIFICACIÓN DO SERVIZO DE TRANSPORTE ESCOLAR 

1. NORMAS DE APLICACIÓN 
 

a) Terán dereito ao servizo de transporte escolar o alumnado de 2º ciclo de educación Infantil e 

de educación primaria que teñan os seus domicilios fóra do núcleo urbano no que estea 

situado o colexio e,  en calquera caso, a unha distancia do mesmo superior aos 2 km. 

b) Con carácter xeral, non terán dereito a transporte escolar os alumnos/as escolarizados nun 

centro distinto ao que lles corresponde por área de influencia do centro. 

 

2. USUARIOS LEXÍTIMOS 
 

a) Será o alumnado cuxo domicilio se encontre fóra do núcleo urbano no que radica o colexio 

e, en calquera caso, a unha distancia deste superior a 2 km, calculada utilizando o itinerario 

máis directo, sen desvíos e rodeos innecesarios. 

b) Deberá estar escolarizado no centro que lle corresponda, segundo a situación do seu 

domicilio e a distribución das áreas de influencia establecidas ou contar cunha resolución de 

escolarización obrigatoria. 

c) Para manter a condición de usuario lexítimo, é necesario que se faga un uso continuado do 

transporte escolar 

 

3. AUTORIZACIÓNS EXCEPCIONAIS PARA O USO DO TRANSPORTE 
 

a) Poderase autorizar excepcionalmente o uso do servizo de transporte escolar co obxectivo de 

optimizar os recursos dispoñibles, sempre que concorran os seguintes requisitos: 

 Que existan prazas vacantes no vehículo. 

 Que non comporte a modificación das rutas. 

 Que non supoña a creación de novas paradas. 

 Que non incremente a duración do traxecto. 

 Que non precise a incorporación de acompañante. 

 As autorizacións concederanse en precario e serán revogables se cambian as 

circunstancias que as xustifican ou se é preciso asignar as prazas a outro alumnado cun 

dereito preferente. 

 A vixencia das autorizacións excepcionais comprenderá unicamente o curso escolar 

solicitado. 
 

b) Pódese autorizar excepcionalmente o uso do servizo aos colectivos seguintes: 
 

1) Alumnado de 2º ciclo de educación infantil e de educación primaria cuxo domicilio 

estea situado a unha distancia calculada utilizando o itinerario máis directo, sen 

desvíos e rodeos innecesarios do colexio inferior a 2 km e superior a 1 km en zona 

urbanizada e 500 m en zona non urbanizada. 

2) Alumnado escolarizado en centros que non lles corresponden de acordo coas áreas de 

influencia fixadas en función dos seus domicilios familiares. 
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c) Orde de prelación na concesión de autorizacións excepcionais no caso de insuficiencia de 

prazas no vehículo: 
 

11..  Alumnado cuxo domicilio estea situado a unha distancia do centro escolar inferior a 2 km 

e superior a 1 km en zona urbanizada e 500 m en zona non urbanizada (con prioridade, á 

súa vez, dos discapacitados ou menores en idade sobre os maiores cando sexa preciso). 

22..  Alumnado escolarizado en centro distinto do que lle corresponde por área de influencia 

(con prioridade, á súa vez, dos discapacitados ou menores en idade sobre os maiores 

cando sexa preciso). 

33..  Cando a prelación non poda establecerse conforme aos criterios anteriores, porque o 

número de solicitantes pertencentes ao mesmo grupo exceda o número de prazas, o 

consello escolar do centro determina a seguinte prelación: 
 

1. Alumnado matriculado neste centro, sendo o que lle corresponde por área de 

influencia e nivel educativo. 

2. Solicitude presentada dentro do prazo establecido. 

3. Irmáns/ás de usuarios/as lexítimos/as de transporte escolar. 

4. Irmáns/ás usuarios/as excepcionais de transporte escolar. 

5. Menores en idade sobre os maiores, para o que se terá en conta a data de nacemento. 

6. Distancia existente entre o domicilio do/a solicitante e o centro con prioridade para 

os/as que vivan máis lonxe. 

7. Situación económica e familiar máis precaria. 

Observacións:  

Perderase o dereito ao transporte si se incumpre a asistencia regular. (Uso do transporte escolar 

nunha porcentaxe do 70% ou superior). 

 

4. AXUDA ECONÓMICA 
 

 Poderán ser beneficiarios de axudas individualizadas para o transporte escolar, o alumnado con 

dereito a transporte (domiciliado fóra do núcleo urbano no que estea situado o centro escolar e 

en calquera caso a unha distancia do mesmo superior a 2 km, e estar escolarizados no centro 

que lle corresponde segundo as áreas de escolarización do colexio), que cumpra os seguintes 

requisitos: 
 

1) Non ter a posibilidade de usar ningún outro transporte escolar gratuíto. 

2) Non percibir ningunha outra axuda polo mesmo concepto. 
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ORGANIZACIÓN DA RECEPCIÓN E SAÍDA DE ALUMNADO TRANSPORTADO 

O centro dispón de profesorado de garda para custodiar ao alumnado no período de tempo que 

transcorre dende a apertura do recinto e o inicio da actividade lectiva e desde que rematan as 

actividades escolares ata a saída do transporte escolar. 

EDUCACIÓN INFANTIL 

Recepción 

O persoal acompañante do transporte escolar fai entrega dentro do recinto escolar do alumnado 

transportado ao profesorado respectivo. 

Saída 

O profesorado fai entrega ao persoal acompañante do transporte escolar dentro do recinto escolar 

do alumnado transportado. 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

Recepción 

O alumnado transportado é recibido no recinto escolar polo profesorado de garda. 

Saída 

O profesorado de garda fai entrega ao persoal acompañante do transporte escolar dentro do recinto 

escolar do alumnado transportado. 

  



NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO – REGULAMENTO DE RÉXIME INTERNO  

 

  CEIP Ponte dos Brozos  - 61 
- 

 
  

 

8.2 COMEDOR ESCOLAR 

1. O comedor escolar está xestionado e desempeñado pola ANPA do centro e deberá cumprir coas 

esixencias establecidas na lexislación vixente en materia de seguridade alimentaria. 

2. A ANPA conta cuns espazos hixienizados, iluminados e ventilados e encargarase, en 

coordinación cos organismos implicados, do seu mantemento nas condicións necesarias para o 

seu funcionamento responsabilizándose desas instalacións. 

3. A xestión do comedor pola ANPA realizarase de forma autónoma, pero tendo en conta que é un 

servizo complementario integrado no Centro e, polo tanto, subordinado aos intereses da 

comunidade educativa. Só o alumnado matriculado no colexio poderá adquirir a condición de 

usuario do Comedor, a tal fin a ANPA e o Equipo Directivo estabelecerán canles para o 

intercambio de información sobre os posibles usuarios. 

4. O Servizo de comedor dispón dun Regulamento propio que recolle as normas de organización 

dos servizos de conciliación (garda e custodia de alumnado, inclúan ou non manutención) 

suxeitas ao estipulado nas Normas de Organización e Funcionamento – Regulamento de 

Réxime Interno do centro. 

5. Todos os alumnos/as do servizo matinal, almorzo e gardería, son levados as súas 

correspondentes filas polos monitores/as do comedor. 

6. A ANPA encargarase da xestión dos servizos de conciliación sen interferir nas actividades 

lectivas, responsabilizarase da tutela, orde e disciplina dos alumnos/as usuarios deste servizo no 

horario comprendido entre as 7:00 horas e o inicio das actividades lectivas e dende o remate 

das mesmas ate as 19:30 horas, así como do respecto, conservación e bo trato das dependencias 

e do material propiedade do Centro do que puideran facer uso nese período de tempo. A ANPA 

encargarase de levar á práctica estas responsabilidades ao equipo de monitores que participan 

nas distintas actividades. 

7. En atención ás características dos espazos dispoñibles considérase que o número máximo de 

comensais está fixado en 342. 

8. O servizo estará aberto dende o 1º ata o último día do curso escolar (ámbolos dous inclusive), 

ao fin de facilitar a conciliación da vida familiar e laboral, salvo causa de forza maior. 

9. Este servizo de comedor (almorzo , xantar e merenda) leva consigo a elaboración no propio 

centro dos alimentos, a súa distribución e consumo. É responsabilidade da ANPA a 

contratación da empresa encargada deste servizo e indicará á ANPA as medidas oportunas en 

orde a garantir os estándares sanitarios, nutricionais e laborais. O menú é único para todos os 

usuarios/as, coa única excepción das indicacións médicas certificadas.  

10. Despois do xantar o alumnado ten un momento de lecer no que as monitoras poñen en marcha 

diferentes actividades, utilizando o propio espazo do comedor, e outras instalacións cedidas 

polo centro. 

11. A ANPA estabelecerá as condicións específicas de inscrición e económicas dos servizos. 

12. A cobertura de posibles riscos persoais e laborais (intoxicacións, accidentes, ...) deberá quedar 

cuberto pola Empresa colaboradora e ANPA. 

13. É de cargo exclusivo da Empresa contratada a limpeza das dependencias, instalacións e 

material do devandito servizo. 

14. Tódalas cuestións relativas ao servizo de comedor escolar e conciliación que non estean 

expresamente indicadas e que así se consideren serán sometidas á atención do Consello 

Escolar, tanto a propia iniciativa como a proposta da ANPA. 
  



NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO – REGULAMENTO DE RÉXIME INTERNO  

 

  CEIP Ponte dos Brozos  - 62 
- 

 
  

 

HORARIOS : 

O horario de funcionamento é de 7:00 horas a 19:30 horas (almorzo, comida e merenda), coa 

seguinte planificación: 

 Madrugadores de 7:00 a 9:30 h. 

 Xantar de 14:30 a 16:00 h. 

 Ludoteca de 16:00 a 18:00 h. 

 Merenda de 18:00 a 19:30 h. 

 

 

 

 

 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

11..  Considéranse actividades complementarias aquelas actividades didácticas que se realizan co 

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

polo momento, espazo ou recursos que se utilizan. Deberán figurar na Programación Xeral 

Anual. A participación do alumnado nelas é voluntaria e requirirá autorización previa por 

escrito dos seus pais/nais/representantes legais sempre que se desenvolvan fóra da localidade. 

No suposto que esta autorización non sexa outorgada, a dirección arbitrará a forma máis 

conveniente para atender a estes alumnos/as. 

22..  Teñen carácter de extraescolares aquelas actividades que, sendo organizadas polo centro, 

entidades sen ánimo de lucro, asociacións culturais ... e figurando na Programación Xeral 

Anual se realizan fóra do horario lectivo. A participación nelas será voluntaria. Cando estas 

actividades sexan organizadas por entidades e deban realizarse nas instalacións do centro 

deberán respectar as normas contidas neste documento e serán impartidas por persoal 

debidamente cualificado. Será necesaria a autorización escrita dos pais/nais/representantes 

legais do alumnado. 

33..  Cando de maneira excepcional se organicen actividades complementarias ou extraescolares non 

previstas na Programación Xeral Anual, será necesaria a aprobación do Equipo Directivo. 

44..  Calquera que sexa o tipo de actividade, e independentemente do lugar onde se realice, son de 

plena aplicación as normas que rexen no centro. 

55..  Procurarase que o número de actividades sexa equilibrado e se ateña a criterios pedagóxicos. 

66..  A preparación das actividades e a información ao alumnado por parte do profesorado é un 

requisito para un maior aproveitamento das mesmas. 

77..  Dadas as súas especiais características a participación do alumnado nas actividades 

complementarias e extraescolares estará condicionada á madurez do mesmo, polo que a 

actitude amosada polo alumno/a ao longo do curso poderá ser determinante para a súa 

exclusión das referidas actividades. Asemade se durante o desenvolvemento dunha actividade 

un alumno/a tivese un comportamento inadecuado, poderá ser excluído das demais actividades 

a realizar a partir dese momento. 

  



NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO – REGULAMENTO DE RÉXIME INTERNO  

 

  CEIP Ponte dos Brozos  - 63 
- 

 
  

 

CAPÍTULO VIII.- DISPOSICIÓNS 

1. DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Queda derogado o anterior Regulamento de Réxime Interno aprobado polo Consello Escolar do 

Centro, á proposta do Equipo Directivo, o 9 de xuño de 2014. 

 

2. DISPOSICIÓNS FINAIS 

PRIMEIRA: MODIFICACIÓN DAS NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO 

– REGULAMENTO DE RÉXIME INTERNO 

A modificación das presentes Normas de Organización e Funcionamento – Regulamento de 

Réxime Interno compete ao Equipo Directivo, que deberá sometelo á avaliación do Consello Escolar. 

SEGUNDA: ENTRADA EN VIGOR. 

As presentes Normas de Organización e Funcionamento - Regulamento de Réxime Interno 

entrarán en vigor na data en que sexa avaliado polo Consello Escolar. 

TERCEIRA: RESPONSABILIDADE DA SECRETARÍA DO CENTRO. 

É responsabilidade da Secretaría do Centro posuír un arquivo cun exemplar destas Normas de 

Organización e Funcionamento -  Regulamento de Réxime Interno, a lexislación e disposicións que 

teñan relación con el, unha copia de Estatutos da Asociación de Nais e Pais e un exemplar do Plan 

Anual do Centro para consulta de toda a comunidade educativa.  

O profesorado disporá dun arquivo cun exemplar deste documento. 

 

Arteixo, ______ de 2016. 
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CAPÍTULO IX.- CERTIFICACIÓNS 

 

 

 

 

 

Don José Antonio Mera Bustelo, como Secretario do C.E.I.P. PONTE DOS BROZOS 

 

 

CERTIFICA 

 

 

Que as presentes Normas de Organización e Funcionamento - Regulamento de Réxime Interno 

foron avaliadas polo Claustro de Profesorado na reunión celebrada o día 30 de maio de 2016. 

 

E para que así conste asino a presente en Arteixo, a 30 de maio de 2016. 

 

O Secretario 

 

 

 

 

 

 

Asdo: José Antonio Mera Bustelo 
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Don José Antonio Mera Bustelo, como Secretario do Consello Escolar do C.E.I.P. PONTE DOS 

BROZOS 

 

 

 

 

CERTIFICA 

 

 

Que as presentes Normas de Organización e Funcionamento - Regulamento de Réxime Interno 

foron presentadas e aprobadas no Consello Escolar na reunión celebrada o día 30 de maio de 2016. 

 

E para que así conste asino a presente en Arteixo, a 30 de maio de 2016. 

 

O Secretario 

 

 

 

 

 

 

Asdo: José Antonio Mera Bustelo 
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ANEXO I.- ABSENTISMO ESCOLAR. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

ACTUACIÓNS DE PREVENCIÓN: 

a. Informar aos alumnos e ás súas familias sobre a obrigatoriedade do cumprimento do dereito á 

educación. 

b. Responsabilizar ás familias na parte correspondente á educación dos seus fillos. 

c. Informar das normas establecidas no Regulamento de Réxime Interno así como no Plan de 

Convivencia. 

d. Promover a puntualidade en tódalas actividades do centro. 

ACTUACIÓNS DE DETECCIÓN: 

PROFESORADO TITOR 

a. Seguimento da asistencia continuada do alumnado. 

b. Comunicación cos pais/nais/titores legais informando de todas as faltas de asistencia a clase de 

cada mes, dentro dos primeiros cinco días naturais do mes seguinte e diferenciando as faltas 

xustificadas das non xustificadas (XADE- Modelo AL037) e requirimento directo da 

xustificación escrita das faltas de asistencia ao centro, coa finalidade de analizar e reconducir a 

situación, evitando que se produza a apertura do expediente de absentismo. Os 

pais/nais/responsables legais poderán consultar e xustificar as faltas de asistencia de maneira 

directa de estar operativa a aplicación AbalarMóbil. 

c. O cómputo das faltas realizarase de acordo ao procedemento e modelos de rexistro establecidos 

no centro. 

d. Comunicación das faltas do alumnado ao Equipo Directivo, cando sexa necesario iniciar o 

protocolo de absentismo. 

EQUIPO DIRECTIVO: 

a. Recepción e seguimento dos partes de faltas que dean lugar ao inicio do protocolo de 

absentismo, ao obxecto da súa valoración, posible intervención e explicitación das medidas a 

adoptar, coa participación do Departamento de Orientación de ser necesaria. 
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ACTUACIÓNS DE INTERVENCIÓN: 
 

PROFESORADO TITOR  

Responsables de efectuar as primeiras actuacións coas familias do alumnado. 

PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN 

Considérase falta de asistencia ou ausencia ao centro a non presenza dun alumno/a no período dun 

día lectivo.  
 

Establecerase comunicación cos pais/nais/titores legais do alumnado absentista, coa celebración 

dunha entrevista (desta reunión levantarase acta), no que se solicitará a xustificación por escrito das 

ausencias e a contribución activa para solucionar o problema, cando: 

a. Se acumulen ata 3 días lectivos sen xustificar a non asistencia ao centro no período dun mes. 

b. Se recompilen 8 días lectivos de faltas sen xustificar acumulables ao longo do curso escolar. 

c. Se reúnan 12 días lectivos ao trimestre xustificados sen documentación acreditativa oficial. 

d. Se acumulen 25 días lectivos, de faltas xustificadas ao longo do curso escolar sen 

documentación acreditativa oficial. 

De reconducirse a situación paralizarase todo o proceso. 

EQUIPO DIRECTIVO: 

1. En caso de reincidencia e esgotadas as intervencións por parte do profesorado titor sen éxito, 

trasladarase coñecemento á Xefatura de Estudos do centro, que enviará unha convocatoria para 

a realización dunha entrevista coa nai, pai ou coas persoas titoras legais ou gardadoras dos 

alumnos/as, da que se levantará acta, cando se acumulen: 

a. 4 faltas de asistencia sen xustificar ao mes. 

b. 9 faltas de asistencia sen xustificar ao longo do curso escolar. 

c. 14 faltas xustificadas sen documentación acreditativa oficial ao trimestre. 

d. 28 faltas xustificadas sen documentación acreditativa oficial ao longo do curso escolar. 

De reconducirse a situación paralizarase todo o proceso. 

2. De non reconducirse a situación, trasladarase coñecemento á Dirección e incoarase Expediente 

da Absentismo Escolar nas seguintes situacións: 

a. Cando se alcancen 5 días lectivos mensuais de faltas non xustificadas. 

b. Ao exceder os 10 días lectivos de faltas sen xustificar ao longo do curso escolar. 

c. Cando se acumulen 15 días lectivos ao trimestre de faltas xustificadas sen documentación 

acreditativa oficial. 

d. Ao superar os 30 días lectivos ao longo do curso escolar de faltas xustificadas sen 

documentación acreditativa oficial.  
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EXPEDIENTE DE ABSENTISMO ESCOLAR 

TRAMITACIÓN: 

Incoarase Expediente de Absentismo Escolar, dentro dos 7 días naturais seguintes ao cumprimento 

dalgún dos seguintes supostos: 

 Acumulación de 5 días lectivos de faltas non xustificadas ao mes. 

 Exceder os 10 días lectivos de faltas non xustificadas ao longo do curso escolar. 

 Acumulación de 15 días lectivos de faltas xustificadas sen documentación acreditativa ao 

trimestre. 

 Superar os 30 días lectivos de faltas xustificadas sen documentación acreditativa ao longo do 

curso escolar. 

PROCEDEMENTO: 

1. Comunicación ás familias ou representantes legais, mediante correo certificado con acuse de 

recibo, para comparecencia diante da Dirección do centro. 

2. Notificaranse as actuacións realizadas con anterioridade e se lles advertirá sobre que a 

actuación a levar a cabo será a apertura de Expediente de Absentismo Escolar con 

comunicación ao Centro de Servizos Sociais do Concello de Arteixo e ao Servizo de Inspección 

Educativa. Transmítese a urxencia da corrección desta conduta. 

XESTIÓN: 

a. Recompilaranse tódalas actuacións realizadas no centro. 

b. Comunicacións certificadas ás familias con acuse de recibo. 

c. Intervención do Departamento de Orientación do centro de ser necesario. 

d. Comunicación ao Centro de Servizos Sociais do Concello de Arteixo. 

e. Comunicación ao Servizo de Inspección Educativa. 
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PROTOCOLO DE ABSENTISMO ESCOLAR 

FALTAS 

ACTUACIÓNS 

TITORES/AS 
XEFATURA 

ESTUDOS 
DIRECCIÓN 

NON 

XUSTIFICADAS 

3 días lectivos ao mes.  Entrevista cos 

pais/nais/titores 

legais. 

 Solicitar xustificación 

escrita das ausencias. 

 Levantar Acta. 

  
8 días lectivos acumulables ao 

longo do curso escolar 

4 días lectivos ao mes. 

 Comunicación á 

Xefatura de Estudos. 

 Entrevista cos 

pais/nais/titores 

legais. 

 Solicitar xustificación 

escrita das ausencias. 

 Levantar Acta. 

 
9 días lectivos acumulables ao 

longo do curso escolar. 

5 días lectivos ao mes. 

 Comunicación á 

Dirección. 
 

 Entrevista cos 

pais/nais/titores 

legais. 

 Incoación de 

Expediente de 

Absentismo. 

Exceder dos 10 días lectivos ao 

longo do curso escolar. 

XUSTIFICADAS 

12 días lectivos ao trimestre sen 

documentación acreditativa oficial.  Entrevista cos 

pais/nais/titores 

legais. 

 Levantar Acta. 

  
25 días lectivos acumulables ao 

longo do curso escolar sen 

documentación acreditativa oficial. 

14 días lectivos ao trimestre sen 

documentación acreditativa oficial. 

 Comunicación á 

Xefatura de Estudos. 

 Entrevista cos 

pais/nais/titores 

legais. 

 Solicitar xustificación 

escrita oficial das 

ausencias. 

 Levantar Acta. 

 

28 días lectivos acumulables ao 

longo do curso escolar sen 

documentación acreditativa oficial. 

15 días lectivos ao trimestre sen 

documentación acreditativa oficial. 

 Comunicación á 

Dirección. 
 

 Entrevista cos 

pais/nais/titores 

legais. 

 Incoación de 

Expediente de 

Absentismo. 

Superar os 30 días lectivos ao longo 

do curso escolar sen 

documentación acreditativa oficial. 

Observacións: 
 O profesorado titor comunicará aos pais/nais/titores legais todas as faltas de asistencia a clase, xustificadas e non xustificadas, 

dentro dos primeiros cinco días naturais do mes seguinte. 

 O modelo de xustificación escrita de faltas de asistencia ao centro está a disposición na páxina web do colexio ou empregando a 

aplicación AbalarMóbil. 
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ANEXO II.- ACOSO ESCOLAR. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN. 

Faise necesario establecer un protocolo de actuación axiña que se detecte un caso de acoso: se é 

leve a propia comunidade educativa debe reconducilo a través dunha mediación ou a imposición de 

medidas disciplinarias. Se o caso é grave cómpre comunicalo á Fiscalía de Menores. 

Como o acoso escolar consiste na intimidación e o maltrato entre escolares de xeito repetido e 

mantido no tempo, case sempre lonxe da mirada dos adultos, coa intención de humillar e someter 

abusivamente á vítima indefensa, por parte dun acosador ou un grupo de acosadores a través de 

agresións físicas, verbais ou sociais, con resultados de victimización psicolóxica e dun rexeitamento 

grupal, a resposta ao acoso escolar debe pivotar sobre tres eixes: 

a. Protección da vítima, con cesación inmediata do acoso. Valoración de aplicación de programas 

de reforzo da autoestima e asertividade. 

b. Resposta educativa-correctora aos agresores/as, modulada segundo as circunstancias psico-

sociais e familiares dos mesmos/as e a entidade dos feitos cometidos. Valoración de aplicación 

de programas de empatía. 

c. Reparación dos danos e prexuízos se os houber. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

Será necesario establecer protocolos de actuación para a prevención, detección e tratamento destas 

situacións de acoso escolar, establecendo as seguintes previsións: 

FASE 1ª 

COÑECEMENTO, IDENTIFICACIÓN E COMUNICACIÓN DA SITUACIÓN 

Comunicación á dirección e rexistro desta comunicación 

Adopción das primeiras medidas 

Medidas urxentes de 

protección á 

presunta vítima. 

Designación dun 

responsable de 

atención á presunta 

vítima. 

Comunicación ás 

familias do 

alumnado 

implicado. 

Designación dun 

responsable das 

averiguacións 

previas. 

Comunicación a 

outros profesionais 

educativos e/ou 

axentes externos. 

FASE 2ª 

RECOLLIDA E REXISTRO DA INFORMACIÓN 

Entrevista 

individual á 

presunta vítima. 

Entrevista á/s 

persoa/a 

presuntamente 

responsable/s. 

Entrevista ás 

persoas 

observadoras / 

espectadoras 

Entrevista ás 

familias 

implicadas. 

Solicitude de asesoramento e/ou 

apoio técnico 

Departamento 

de 

Orientación. 

Outros 

profesionais 

educativos e/ou 

axentes 

externos. 

FASE 3ª 

ANÁLISE DA INFORMACIÓN E ADOPCIÓN DE MEDIDAS 

Comunicación á Dirección da información recadada 

 Apertura de Expediente Disciplinario 

(se procede) 

Adopción de medidas educativas 

(con independencia do proceso corrector) 
NON SI 

Protección e 

apoio á presunta 

vítima. 

OUTRAS MEDIDAS 

 

Medidas 

reeducadoras 

para a/s persoa/s 

agresora/s. 

Medidas 

provisionais 

para a/s 

persoa/s 

agresora/s. 

Alumnado Familias 
Equipo 

Docente 

FASE 4ª 

SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DAS MEDIDAS ADOPTADAS 

Medidas Grao de consecución Avaliación 
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DETECCIÓN E CONTROL DA SITUACIÓN 

 Ante unha situación de risco de agresión, a vítima solicitará axuda á persoa que puidera estar 

máis cerca ou coa que garde unha relación de confianza, para o que será preciso o 

establecemento de canles específicas que faciliten a exteriorización polas vítimas das situacións 

de acoso escolar. 

 Unha vez detectado o conflito, a primeira actuación será frear o motivo que o está causando. 

 Calquera adulto que presencie os feitos é responsable desta medida e deberá intervir. 

 Intentarase nesta primeira fase resolver o conflito mediante o acordo das partes interesadas, 

cuxa finalidade é o cese do comportamento non desexado, nos supostos menos graves das 

situacións de acoso. 

 No suposto de non chegar ao acordo ou que o comportamento agresor persista, seguiranse os 

seguintes pasos: 

PASO 1: 

 Comunicación e información ao equipo directivo: Con carácter inmediato calquera membro da 

comunidade educativa que presencie ou teña coñecemento dos feitos informará ao equipo 

directivo. 

 No caso de que non haxa testemuñas que presencien os feitos a propia vítima dirixirase a 

calquera membro da comunidade educativa, ao seu titor/a ou ao equipo directivo. 

 A dirección designará a unha persoa responsable da atención á presunta vítima entre o 

profesorado do propio centro. 

 Posteriormente rexistraranse as informacións nos documentos específicos. 

PASO 2: 

 O equipo directivo comunicará os feitos ao titor/a e aos pais/nais ou representantes legais. 

 Adopción de medidas provisorias: A dirección do centro adoptará medidas provisorias 

orientadas ao apoio directo da vítima. 

a) Medidas para protexer á vítima ou evitar agresións garantindo a súa seguridade ( incremento de 

vixilancias, vixilancia específica do alumno/a, agresor/a, reorganización de horarios de 

profesorado para atención específica do alumnado afectado, intervención de mediadores/as, 

colaboración de compañeiros/as sobre todo nas entradas e saídas …, cambio de grupo). 

b)  Medidas provisorias dirixidas ao alumnado agresor causante do conflito, en función da 

gravidade aplicarase o contemplado nas NOF – RRI. 

c) Si se considera necesario a dirección do centro poderá requirir a colaboración de calquera 

membro da comunidade educativa e doutras instancias externas ao colexio. 

d) Cantas actuacións se desenvolvan realizaranse sempre tendo presente a confidencialidade de 

todo o proceso. 

e) A dirección do centro informará á Inspección Educativa sobre os feitos e as medidas 

provisorias adoptadas. 
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PASO 3: 

 Entrevista co alumnado implicado e recollida de información.  

 Os titores/as realizarán por separado a primeira entrevista co alumnado implicado para recoller 

datos e reflexionar sobre o sucedido. 

 A información recollerase en documentos escritos. 

 Cando o alumno/a entrevistado sexa menor de idade, procederá que esta entrevista se produza 

en presenza dun adulto, se non está acompañado da súa familia. 

 Realizarase unha entrevista ás persoas observadoras/espectadoras e ás familias. 

 A persoa responsable da tramitación poderá solicitar asesoramento e/ou apoio técnico á persoa 

que ocupe a xefatura do Dpto. de Orientación. 

 A dirección, se o considera oportuno, poderá solicitar asesoramento a outros profesionais 

educativos en calquera momento do proceso. 

PASO 4: 

 Valoración do conflito: Unha vez recollida e contrastada a información recibida polo/a 

responsable das averiguacións previas, o equipo directivo valorará si os feitos analizados 

corresponden a condutas de acoso ou non e, de ser o caso, acordará as medidas provisionais que 

cómpre adoptar, así como a incoación do expediente disciplinario. 

 Cando se aprecien indicios suficientes da situación de acoso escolar, débese distinguir entre as 

medidas adoptadas tendentes á protección da posible vítima, as medidas reeducadoras e 

correctoras da/s persoa/s presuntamente agresora/s e as referidas a outros membros da 

comunidade educativa. 

 As actuacións que constitúan acoso escolar considéranse condutas gravemente prexudiciais 

para a convivencia e non poderán ser constatadas e corrixidas sen a previa instrución dun 

expediente disciplinario. 

PASO 5: 

A partir de aquí:  

A. Fin do protocolo:  

 Se os feitos documentados considéranse como non susceptibles de aplicación das NOF - 

R.R.I., as actuacións que deben levarse a cabo irán dirixidas á resolución da situación 

concreta e puntual, actuacións que deben estar insertas na formación do alumno ou alumna. 

B. Continuación do protocolo. Aplicación das NOF - R.R.I. 

 Actos de natureza leve contrarias á convivencia 

- Os titores e titoras ocuparanse do alumnado implicado no conflito co fin de organizar 

medidas dirixidas á reparación dos danos á vítima, facer un seguimento das medidas 

correctoras que se impuxeron ao alumnado agresor, comunicar aos pais e nais ou titores 

legais a conduta do alumno ou alumna, as medidas adoptadas e solicitar a súa 

colaboración. 
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 Actos de natureza gravemente prexudiciais para a convivencia: Tramitación dun 

procedemento disciplinario. 

- Determinaranse as medidas que se deben adoptar ao detectar a situación de acoso escolar 

para poñerlle fin a esta, sen prexuízo das correccións disciplinarias que correspondan. 

- A Dirección do centro adoptará as medidas precisas para garantir ao alumnado vítima de 

situacións de acoso escolar a protección integral da súa identidade e dignidade persoais e 

do seu dereito á educación, debendo primar sempre o interese da vítima sobre calquera 

consideración no tratamento destas situacións. 

- Cando por razón das circunstancias ou de especial gravidade da situación de acoso se 

faga preciso, informarase das medidas ao Departamento de Servizos Sociais do Concello 

de Arteixo, aos Servizos Especializados do Departamento competente, e poderase prever 

a intervención de persoas mediadoras alleas ao persoal do centro que serán designadas 

pola Administración educativa. Se é o caso informarase á Fiscalía de Menores para 

facilitar as medidas que lles corresponda adoptar nos seus respectivos ámbitos 

competenciais. 

- A dirección do centro redactará un informe no que se reflictan os datos significativos 

recollidos na investigación xunto coas medidas que se adopten, que se remitirá á 

Inspección Educativa. 

PASO 6: 

 Medidas de seguimento e apoio. 

- A Dirección do centro preverá a designación dunha persoa responsable da atención á vítima 

entre o persoal do propio centro, procurando, cando sexa posible, que a designación recaia 

sobre unha persoa coa que a vítima garde unha relación de confianza ou proximidade.  

- A protección da vítima garantirase mediante medidas cautelares que impidan a ameaza, o 

control ou o contacto entre vítima e causantes da situación de acoso.  

- O centro educativo arbitrará medidas de actuación, complementarias ás correctivas, que 

permitan paliar os efectos negativos da situación de acoso e eviten que se repita. Para a 

organización das mesmas é fundamental ter en conta a información recollida ao longo do 

proceso de investigación para poder adaptalas a cada caso en concreto en función das súas 

características. Estas actuacións levaranse a cabo coa vítima, coa persoa ou persoas 

agresores e coas persoas observadoras en particular, e, dun xeito máis global, con toda a 

comunidade educativa. É moi importante a contextualización destas actuacións e que nelas 

estean involucradas todas as persoas ou institucións que poidan contribuír positivamente: 

equipo directivo, titorías, profesorado, departamento de orientación, familias, persoal non 

docente, equipos de orientación específicos, servizos sociais, Fiscalía de Menores, ONG, 

asociacións (veciñais, culturais, …) 

- Introdución de estratexias específicas de desenvolvemento emocional, habilidades sociais e 

axuda persoal. 

- Realización de actividades co alumnado que fomenten a reflexión e as responsabilidades. 
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ESTRATEXIAS DE PREVENCIÓN 

 Promover a participación na elaboración e revisión dos documentos do centro, destacando os 

valores e normas que pretenden desenvolver actitudes prosociais de igualdade, respecto e 

diálogo, fomentando o consenso na toma de decisións. 

 Potenciar o funcionamento da comisión de convivencia do centro. 

 Estilo de dirección que favoreza a participación e a comunicación dos problemas. 

 Solicitar o apoio e o asesoramento do Dpto. de Orientación ante os indicios ou situacións que 

poden derivar en posible acoso. 

 Reunións periódicas dos titores/as por niveis co obxecto de deseñar accións conxuntas para a 

mellora da convivencia no centro. Adoptar estratexias organizativas que posibiliten a 

implicación de todo o profesorado nos labores titoriais. 

 Impulso e actuación de comisións de mediación e outras estratexias de tratamento e resolución 

de conflitos. 

 Difusión á comunidade educativa, a través de diferentes medios, do Plan de Convivencia e das 

NOF-RRI. 

 Garantir que todos os membros da comunidade educativa coñezan os seus dereitos e deberes. 

 Organización de grupos de traballo que favorezan as relacións persoais. 

 Organización do centro respectuosa coa diversidade e aceptación desta como un valor positivo, 

fomentando a inclusión. 

 Impulsar nas concrecións curriculares para os distintos niveis ou cursos o desenvolvemento de 

todas as competencias básicas, en especial as competencias sociais e cívicas.  

 Rexistro dos conflitos que se producen no centro co fin de ter unha visión global e introducir as 

modificacións necesarias na regulación da convivencia do centro. 

 Divulgar entre o profesorado, alumnado e familias orientacións básicas sobre o acoso e a súa 

prevención. 

 Protocolos de información ante unha situación de acoso. 

 Establecer canles para a denuncia de situacións de acoso con garantía de confidencialidade. 

 Vixilancia en zonas comúns: aseos, corredores, recreos, entradas e saídas...  

 Mellorar as zonas de ocio, organizar grupos de xogo... 

 Introdución de estratexias específicas de desenvolvemento emocional, habilidades sociais e 

axuda persoal. 

 Creación das condicións favorables para a inserción de programas de mellora da convivencia: 

programas específicos de resolución de conflitos, programas de mediación en conflitos e axuda 

entre iguais ... 

 Promover encontros, conferencias e obradoiros para a toda a comunidade educativa orientados 

á construción dunha convivencia positiva. 

 Elaboración de orientacións e establecemento de programas de formación para todos os 

membros da comunidade educativa sobre a prevención e resolución de conflitos: 

 Formación específica do profesorado, elaboración de materiais e documentos, protocolos de 

actuación axustados ao propio centro … 

 Formación de familias: pautas para previr o acoso e outras formas de violencia dende a familia. 

 Formación do alumnado: técnicas de resolución pacífica de conflitos. 

 Elaboración de orientacións e establecemento de programas formativos dirixidos aos diferentes 

membros da comunidade educativa, coa intención de previr e actuar ante situacións de 

ciberacoso: 
  



NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO – REGULAMENTO DE RÉXIME INTERNO  

 

  CEIP Ponte dos Brozos  - 76 
- 

 
  

 

ANEXO III.- CIBERACOSO. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN. 

Enténdese por ciberacoso como aquelas situacións de acoso escolar nas que se empregan como 

medio as tecnoloxías de información e comunicación (TIC). É o uso das redes sociais, correo 

electrónico, blogs e outros ámbitos das TIC en prexuízo dunha ou máis persoas, ou da súa imaxe 

pública. 

As redes sociais de uso xeral non admiten usuarios menores de 14 años. 

A razón legal para que isto sexa así atopámola no artigo 13.1 do Regulamento de 

Desenvolvemento da LOPD (Lei Orgánica de Protección de Datos) que di:  

Este artigo prohibe a calquera empresa ou entidade rexistrar datos de menores de 14 años sen o 

consentimento dos pais. Estas redes sociais non teñen medios para recoller este consentimento paterno, 

por tanto non sería legal que rexistraran aos menores desta idade. 

CRITERIOS DE IDENTIFICACIÓN DO CIBERACOSO 

 Non supón agresións físicas. 

 A situación perdura no tempo. Quedan excluídas as accións puntuais, que aínda que puidesen 

ser un delito, non constitúen ciberacoso. 

 Adoita existir contacto ou relación previa no mundo físico entre vítima e persoa/s acosadora/s. 

 Existe intención de causar dano, aínda que non sempre se dá nos primeiros estadios do proceso. 

 Realízase mediante o emprego de medios TIC. Pode tratarse de internet ou calquera dos 

servizos asociados: telefonía móbil, redes sociais, plataformas de difusión de contidos, foros, 

blogs ... 

TIPOS DE CIBERACOSO 

 Fustrigamento: envíanse imaxes ou vídeos denigrantes sobre unha persoa, virus informáticos, 

mensaxes ameazantes ... 

 Exclusión: empréganse contornos públicos para enviar comentarios despectivos ou rumores 

difamatorios co fin de provocar unha resposta expansiva, cando se lle nega o acceso a foros ou 

plataformas sociais á vítima ... 

 Manipulación: utilízase información para ser difundida de xeito inapropiado entre os membros 

das redes sociais, cando se accede coa clave doutra persoa e se realizan accións que poden 

prexudicala no seu nome ... 
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PROTOCOLO DE  ACTUACIÓN 

Será de aplicación o establecido no protocolo de acoso escolar coas seguintes particularidades: 

 É imprescindible conservar as probas do ciberacoso durante todo o tempo. Poderán capturarse 

pantallas, impresión de páxinas ... aspecto que deberá realizarse antes de iniciar calquera 

actuación. 

 Tratar de identificar as posibles persoas autoras do ciberacoso, pero sen lesionar os dereitos de 

ningunha persoa. 

 Contactar coa compañía do medio empregado para cometer o acoso coa finalidade de coñecer o 

procedemento que cómpre seguir para obter a información necesaria. 

 Se é o caso, denunciar o acoso ás Forzas e Corpos de Seguridade do Estado que dispoñen de 

unidades de delitos informáticos. 

 Todas estas accións deberán estar enmarcadas na discreción e confidencialidade. 

ESTRATEXIAS PREVENTIVAS 

 Ante situacións de ciberacoso serán válidas moitas das estratexias establecidas no protocolo de 

acoso escolar. 

 Os profesionais do ensino do centro deben estar atentos á maneira en como se utilizan eles 

mesmos e como utiliza o alumnado os medios informáticos e ter claro como actuar en cada 

situación, como guiar ao alumnado e como aconsellar ás familias 

 Formación do profesorado e de familias: sensibilización sobre o uso saudable e razoable das 

TIC, aprender a lles transmitir aos/ás menores a confianza suficiente para que poidan recorrer a 

eles en caso necesario, aprender a apoiar ao/á menor en caso de confirmarse o ciberacoso e, en 

caso de ameazas graves, presentar a correspondente denuncia no organismo competente. 

 Formación ao alumnado: potenciar o uso positivo das TIC e o espírito crítico ante os contidos 

aos que acceden, ser coidadoso cos datos persoais (onde aparecen e a quen se proporcionan), 

non responder a provocacións a través dos medios tecnolóxicos; cando unha ameaza é 

persistente, hai que gardar o que se poida a xeito de proba do sucedido, pechar a conexión e 

pedir axuda a unha persoa adulta. 
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ANEXO IV.- MALTRATO INFANTIL. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN. 

PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN 

Nos centros educativos o profesorado en xeral, e o profesorado titor en particular, atópase nunha 

situación privilexiada para detectar situacións de risco de maltrato, polas horas que se comparten co 

alumnado. Tamén coñece as características evolutivas das diferentes etapas educativas e conta coa 

posibilidade de comparar condutas de nenos/as da mesma idade. Igualmente coñece o entorno familiar, 

por iso unha detección precoz permite unha actuación centrada na familia e no alumno/a que evite a 

aparición de malos tratos, potenciando os factores protectores e reducindo ou eliminando os factores 

de risco. 

O protocolo de actuación será o instrumento básico para garantir a coordinación na intervención 

nos casos de maltrato infantil. Para lograr esta coordinación, implicaranse as institucións responsables 

dos ámbitos relacionados coa infancia: educativo, sanitario, policial, social e xudicial. 

Os criterios que presiden as actuacións incluídas no protocolo son a confidencialidade e anonimato 

da fonte e dos datos é o interese superior do neno/a, sendo competencia do centro detectar os presuntos 

malos tratos, a través do profesorado. 

A maioría das situacións de maltrato infantil ten lugar nun entorno familiar privado, no ámbito do 

domicilio; polo que xeralmente non é posible observalas directamente. 

É importante destacar que a responsabilidade de determinar si se está a producir ou non unha 

situación de maltrato non corresponde ao centro educativo, senón aos Servizos Sociais do Concello de 

Arteixo e/ou ao Dpto. Territorial da Consellería de Política Social. 

 

DETECCIÓN E NOTIFICACIÓN 
 

A detección debe ser o máis precoz posible e debe incluír aquelas situacións onde existe maltrato e 

tamén as situacións de risco nas que pode chegar a producirse. As fontes de detección poden ser a 

poboación en xeral e os profesionais que están en contacto co/coa menor (profesorado, persoal non 

docente, monitorado …) 
 

Os casos detectados e notificados acostuman a ser xeralmente os máis obvios, graves e evidentes 

(casos de maltrato e abandono físico severo), pero en ocasións acostuman a ser moi difíciles de 

identificar. Mantéñense así no anonimato outras situacións que requiren igualmente a intervención dos 

Servizos Sociais e que poden considerarse tan severas e daniñas para a saúde do alumnado como as 

anteriores 
 

Para notificar un caso non é necesario posuír unha certeza absoluta de que a situación de maltrato 

estase a producir, senón que é suficiente con posuír unha “sospeita” razoable. Tal sospeita ten que 

derivar da observación dalgúns dos seus indicadores (físicos ou comportamentais do neno/a ou os 

pais/nais/representantes legais). 
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Débese aclarar a diferenza entre sospeita e evidencia de maltrato: 
 

 Sospeita de maltrato: Existen indicadores físicos, psicolóxicos e/ou sociais de maltrato 

baseados na manifestación de terceiros pero sen datos contrastados ou que existan dúbidas 

sobre os indicadores presentes no neno/a. 

 Evidencia de maltrato: Os criterios para a evidencia de maltrato son as lesións físicas e/ou 

psicolóxicas ou a revelación do propio alumno/a, debidamente contrastada ou a comunicación 

dun familiar ou outra persoa en base aos indicadores. 

Obxectivos 

A detección e a notificación son as primeiras condicións para intervir nun caso de malos tratos á 

infancia e poder así axudar á familia e ao neno/a que sofre este problema. 

No momento da detección, a información que se recolla pretende a consecución dos seguintes 

obxectivos: 

1. Determinar se o caso constitúe unha situación de maltrato ou desprotección infantil e, polo 

tanto, ten que ser atendido polo Centro de Servizos Sociais do Concello de Arteixo, ou se a 

problemática é doutra índole e a súa abordaxe corresponde a outros profesionais, ou debe ser 

remitido a outro servizo. 

2. Recoller información relevante para: 

 Identificar ás persoas relacionadas co caso (menor, familia, perpetrador/a, informante, etc.). 

 Coñecer a situación notificada e as particularidades esenciais ligadas a ela. 

 Realizar unha avaliación inicial da severidade do caso e determinar o proceso a seguir. 

Notificación 

Ante a sospeita e/ou evidencia por parte de calquera membro da comunidade educativa dun 

suposto de maltrato, a persoa en cuestión poñerao en coñecemento do profesorado titor de maneira 

inmediata, que unha vez obtidos os datos anteriormente sinalados, informará ao Equipo Directivo. 
 

O Equipo Directivo solicitará ao Dpto. de Orientación unha avaliación inicial do caso, coa que 

colaborará o profesorado titor. Esta información recadarase, segundo o caso: 
 

- Observando ao alumno/a 

- Contrastando opinións con outros compañeiros/as 

- Falando co alumno/a 

- Entrevistando á familia 

- Si se estima convinte, contactarase así mesmo, co Centro de Servizos Sociais, ou con calquera 

fonte que poida aportar algunha información. 
 

Seguidamente cursarase o informe ao Centro de Servizos Sociais do Concello de Arteixo, se 

procedera, utilizando a Folla de Remisión, e comeza a seguinte fase, isto é, a investigación da situación 

persoal e familiar do/da menor. Así mesmo, enviarase notificación ao Servizo de Inspección 

Educativa. 
 

Cando se sospeite da existencia de lesións, un membro do Equipo Directivo acompañará ao 

alumno/a a un centro sanitario para a súa valoración clínica, informando á familia desta actuación. En 

calquera caso, solicitarase informe ou parte de lesións. 
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Cando exista a sospeita ou certeza razoable de que a saúde e/ou seguridade básica do/da menor 

atópanse o puideran atoparse seria e directamente ameazadas e non hai figura familiar ou de apego que 

puidera facerse cargo do/da menor, considerarase unha situación urxente. Nestes casos poderá 

realizarse ademais, unha notificación directamente ao Dpto. Territorial da Consellería de Política 

Social. 

 

INTERVENCIÓN E TRATAMENTO 

O maltrato é un tema que incumbe e compromete a todo o centro no seu tratamento. 

Neste proceso débense considerar os seguintes aspectos: 

- Garantir a protección do/da menor 

- Preservar a súa intimidade a da súa familia 

- Actuar de maneira inmediata 

- Xerar un clima de confianza básica do alumno/a 

- Recoller todo tipo de probas e indicadores 

- Non duplicar intervencións e evitar dilacións innecesarias 

Ademais das actuacións conxuntas a realizar cos Servizos Sociais, dende o colexio pódense levar a 

cabo diferentes accións para traballar coas familias e cos alumnos/as: 

  Familias: 

Débense establecer boas relacións coas familias, escoitalas e prestarlles os apoios a disposición do 

centro. O Dpto. de Orientación efectuará entrevistas á familia para ampliar a información sobre o 

contexto económico, cultural e social do alumnado. 

  Alumnado 

O traballo cos alumnos/as estará a cargo do profesorado titor, ao ser a figura de apego ao centro. 

Será asesorado polo Dpto. de Orientación. 

Pódense traballar: 

- Habilidades sociais para discriminar e afrontar as situacións de maltrato. 

- Potenciar a confianza nas relacións e desenvolver a autoestima positiva. 

- Desenvolver a motivación do alumno/a pola superación de metas. 

- Potenciar a interacción entre iguais. 

- Desenvolver capacidades emocionais e empáticas. 

- Observacións sistemáticas do alumno/a na aula, recreo … 

- Asistencia a actividades extraescolares 

- Asistencia a programas de reforzo e apoio educativo. 

 

SEGUIMENTO 
 

En todos os casos de maltrato, fora necesaria ou non a intervención de axentes externos ao centro, 

o Equipo Directivo realizará un seguimento da situación e das condicións nas que se encontre o 

alumno/a afectado/a. Recadarase a información que fora necesaria baseándose nos indicadores que 

detectaron a situación. 
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ANEXO V.- INSTRUCCIÓN DO PROCEDEMENTO CORRECTOR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONDUTA GRAVEMENTE PREXUCIAL 

O Director/a dispón de dous días para recollida de información (se o estima necesario) 

Medidas correctores provisionais: 
(Período non superior a tres días) 

- Cambio temporal de grupo. 

- Non asistir a determinadas clases, 

actividades ou ao centro. 

O Director/a abre procedemento: Nomea instrutor/a e notifica ao Servizo de Inspección 

PROCEDEMENTO CORRECTOR COMÚN 

O instrutor/a dispón de cinco días dende o 

nomeamento para propor resolución do 

procedemento común, comunicarlla aos 

representantes legais e conceder audiencia nun prazo 

máximo de 3 días dende a recepción da citación. 

Inicio do procedemento: 
(Prazo: tres días dende o coñecemento dos feitos) 

- Notificación por escrito do director/a 

aos representantes legais do alumno/a 

Os representantes legais do alumno/a deben 

responder por escrito a aceptación do procedemento 

conciliado 
(Prazo: 1 día dende a notificación) 

(Caso contrario                  Procedemento común 

O director/a remite a resolución á xefatura territorial. 
 

 

A medida correctora pode ser revisada polo consello 

escolar por instancia dos representantes legais do 

alumno/a, no prazo de 10 días lectivos. 
 

 

As correccións serán inmediatamente executadas. 

O director/a dita resolución e notifica por escrito aos 

representantes legais do alumno/a no prazo de 1 día 

dende a recepción da proposta do instrutor/a 
(Prazo: máximo 12 días lectivos dende o coñecemento dos 

feitos) 

O Director/a informará ao profesor/a titor/a do alumno/a corrixido/a e ao consello escolar das 

condutas gravemente prexudiciais para a convivencia que fosen corrixidas. 

No prazo de 1 día dende a recepción do escrito, o 

director/a convoca ao instrutor/a e ás persoas 

afectadas para o proceso conciliado. 
(Intervirá unha persoa mediadora) 

O instrutor/a propón a medida correctora. 
 

 

As persoas participantes no procedemento conciliado 

acordan a medida correctora e o director a ratifica. 
 

 

O incumprimento por parte do alumno/a da medida 

correctora ou a non existencia de acordo, fará que a 

corrección se realice polo procedemento común. 

PROCEDEMENTO CORRECTOR CONCILIADO 
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ANEXO VI.- PROCEDEMENTO CONCILIADO 

Este procedemento pretende favorecer a implicación e o compromiso do alumno/ a corrixido e da 

súa familia, ofrecer a posibilidade de que a persoa agraviada se sinta valorada, axudar a consensuar as 

medidas correctoras e facilitar a inmediatez da corrección educativa. Require da instrución dun 

procedemento corrector. 

CASOS NOS QUE SE APLICA 

 Se o alumno/a  recoñece a gravidade da súa conduta gravemente prexudicial para a convivencia 

e está disposto/a a reparar o dano material ou moral causado e se compromete a cumprir as 

medidas correctoras que correspondan. 

 Se existen outros membros da comunidade educativa afectados pola súa conduta, estes deben 

mostrar a súa conformidade para acollerse a este procedemento. 

CASOS NOS QUE NON SE APLICA 

 Si se aprecia que a conduta manifestada polo alumno/a presenta unha especial e notoria 

gravidade. 

 Cando os representantes legais do alumno/a agraviado/a non comunican a súa disposición para 

acollerse ao procedemento conciliado. 

 Cando os representantes legais do alumno/a autor da conduta non comunican a súa disposición 

para acollerse a este procedemento. 

 Cando xa se fixese uso deste procedemento de corrección durante o mesmo curso escolar, co 

mesmo alumno/a, para corrixir unha conduta semellante.  

 

 


