
NORMAS DE CONVIVENCIA  CEIP PLURILINGÜE RIBADAVIA

1)As entradas, saídas e cambios de clase faranse con orde, evitando carreiras,
aglomeracións e berros. 

2)O alumnado poderá entrar  dentro das dependencias do centro á hora de
entrada a clases ou cando dispoña de permiso para facelo. 

3)Durante  o  horario  lectivo  o  alumnado  permanecerá  no  colexio  ou  recinto
escolar. Se algún pai, nai ou titor/a legal quixera dar un recado a un alumno/a
ou profesor/a en horas de classe, dirixirase ao conserxe ou a un profesor/a
dispoñible  nese  momento,  de  igual  maneira  se  nececesitaran  darlle  algún
material, etc, deberán deixalo en conserxería e o alumno/a será avisado para
recollelo.. Só se permitirá a saída  en horario escolar cando o pai, nai ou titor/a
legal veñan buscalos e lle comuniquen o titor/a ou profesor/a que estea nese
momento co alumno/a. Ademais cubrirá unha solicitude que lle facilitarán en
conserxería ou secretaría no colexio da concentración, e na entrada ou na sala
de profesorado no colexio da alameda, para que quede constancia da saída do
alumno/a. 

4) O alumnado asistirá a clase con puntualidade. 

5) Calquera saída da aula por parte do alumnado deberá ser autorizada polo
profesor/a que nese momento imparta a docencia, debendo deixar constancia
no parte da aula. 

6) O alumnado só entrará nas súas aulas, cando teña que entrar en aulas que
non sexan as propias será con permiso expreso dun profesor/a. 

7) Se o alumnado non asiste ás actividades complementarias deberá asistir a
clase, e de non facelo deberá xustificar a súa ausencia. 

8) O ton da clase será normal, evitando golpes e berros. 

9) Durante os cambios de clase o alumnado deberá permanecer dentro da aula
coa orde debida, sen sair aos corredores. 

10)Deberase acudir as clases co material requerido para cada materia. 

11)  Só  se  poderá  comer  e  beber  no  horario  do  recreo  e  nos  espacios
destinados a tal fin. Nas aulas de só poderán comer e beber nos anacos que o
autorice o/a profesor/a que imparta docencia.

12)O comportamento no recinto escolar e dependencias do centro así como no
transporte  escolar  e  durante  as  actividades  complementarias  e/ou
extraescolares  deberá  ser  correcto,  respectando  en  todo  momento,  ao
profesorado, alumnado, persoal non docente e calquera outra persoa que se
atope no centro, así como ás súas pertenzas.



 13)   Toda a comunidade escolar,  na súa relación  cotiá,  evitará insultos e
expresións lesivas á dignidade e integridade das persoas así como agresións
nin pelexas, patadas, empurróns, lanzamentos de obxectos…

14) Cando o alumnado sexa amoestado por  calquera persoa autorizada do
centro debe acatar ao momento a corrección, aínda que despois sexa revisada
a situación.

15)  O alumnado debe coidar  e  utilizar  correctamente os bens mobles e as
instalacións  do  centro  e  respectar  as  pertenzas  dos  outros  membros  da
comunidade educativa.

16)Manterase limpa e ordenada a aula sen papeis ou calquera outro obxecto,
así como os pátios e corredores.

17)O  aseo  persoal  será  norma  imprescindible  por  hixiene  e  respecto  aos
demáis membros da comunidade educativa.

18)  Débese  respectar  a  liberdade  de  conciencia,  conviccións  relixiosas  e
morais así como a dignidade, integridade e intimidade de todos os membros da
comunidade educativa.
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